
"Tvil aldri på at en liten
gruppe bevisste og

engasjerte borgere kan
forandre verden. For til

alle tider er det nettopp de
som har gjort akkurat det"

 
Margaret Mead
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Velkommen til det første nyhetsbrevet fra JUST
ACTION-prosjektet!
(2021-1-IE01-KA220-SCH-000031615 )

Hva er egentlig JUST ACTION - Lærere og elever for en
bærekraftig omstilling? Prosjektet, som er
medfinansiert av Erasmus+-programmet, ønsker å
styrke lærere i barne- og ungdomskoler til å
engasjere elevene sine til klimahandling gjennom
Global Citizenship Education-tilnærming og å støtte
elevene i å ta meningsfylte valg i møte med
klimautfordringene. Prosjektet vektlegger kritisk
tenkning, globale sammenhenger og behov for
systemendring som starter med unge mennesker, i
tråd med FNs bærekraftsmål.

Prosjektet varer i 3 år (fra 01.11.2021 til 01.11.2024).

JUST ACTION-PROSJEKTET
av alle prosjektpartnerne
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Tilby nyttige undervisningsressurser for
lærere og elever i barne- og
ungdomsskolen.

Tilby kursing for lærere på barne- og
ungdomsskolenivå, i tillegg til en ressurs-
og læringsplattform med egen tilgang for
lærere og elever.

Skape engasjement hos elevene om
hvilken rolle og påvirkningskraft de kan
ha som globale medborgere og hvordan
de gjennom valgene sine kan utgjøre en
forskjell for klima, bærekraft og
utfordringene som opptar dem mest.

Tilrettelegge for mer skolesamarbeid på
tvers av deltagerlandene gjennom
eTwinning.

Sørge for at ressursene er oppdaterte og
tilgjengelige for alle lærere og elever i
prosjektlandene.

Utvikle kompetanse hos
prosjektpartnerne om utvikling av
læringsressurser gjennom designdrevet
innovasjon.

MÅL
av alle prosjektpartnerne

ACTIVITITETER
av alle prosjektpartnerne
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Klimahandling og bærekraft i
ungdomskolen

Klimahandling og bærekraft i  
barneskolen

Klimahandling og bærekraft -
kursprogram for lærere

Ressurs- og læringsplattform



justactionproject justActionEU justactionproject

Framtiden i våre hender (FIVH)
er Norges største
miljøorganisasjon, og jobber
for en rettferdig fordeling av
jordas ressurser. FIVH jobber
for at myndigheter og
næringsliv legger til rette for
at folk tar grønne og etiske
valg, og bistår skoler, familier
og andre i hvordan de kan
spille en rolle for miljø og
solidaritet i egen hverdag.

Global Action Plan (GAP) Irland
er en annerledes
miljøorganisasjon Deres mål er
å støtte skoler, lokalsamfunn
og næringsliv i å iverksette
konkrete tiltak for å leve så
bærekraftig som mulig.
Miljøutdanningsprogrammene
deres bistår folk med kreative
utdanningsverktøy for å
respektere og ta vare på
miljøet.

GAP Spania er en del av GAP
International, et nettverk av
frivillige organisasjoner som
er aktive innen "utdanning
for bærekraftig utvikling" og
andre programmer for
bærekraftig atferdsendring.
GAP er et nettverk av
organisasjoner som jobber
mot et felles mål: å gi
mennesker mulighet til å leve
og jobbe stadig mer
bærekraftig.

InEuropa er en italiensk
organisasjon som har som
mål å informere og gjøre
offentlige og private organer
kjent med EUs retningslinjer
og programmer. InEuropa-
teamet består av
tilretteleggere for endring,
som har som mål å sette i
gang og bistå vekst- og
endringsprosesser for nye
initiativ.

PARTNERE
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Dette prosjektet er finansiert med støtte fra EU-kommisjonen. Denne publikasjonen gjenspeiler kun forfatterens synspunkter
og Kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for bruk av innholdet i den.

www.justactionproject.eu


