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CLIMES Motiv 
Klimatförändringarna utgör ett av de största miljö-, 
sociala och ekonomiska hoten mot vår planet. 
Speciellt den yngre generationen behöver lära sig 
att leva hållbart för att motverka klimatförändringar
och därav följande miljöproblem. 
Till dags dato är metoder för att införa 
klimatförändringsfrågor inom utbildningsområdet 
fortfarande fragmentariska och skilda i olika 
europeiska länder. I de flesta fall är dock 
undervisning klimatfrågan kopplad till begränsning 
av klimatförändringar - frågan om anpassning till 
klimatförändringar är ännu ofta okänd mark i 
skolan. 
 
CLIMES bygger på erfarenheterna av det EU-
finansierade projektet JEM! (Joint Environmental 
Mana-gement), som tydligt visade att en 
integrerad strategi som omfattar elever i och 
utanför läroplanen i de praktiska 
utvecklingsprocesserna, uppnår mycket goda 
resultat i form av kompetensutveckling och 
acceptans. 

CLIMES Målgrupper 
CLIMES-projektet syftar till att engagera lärare 
och elever i europeiska skolor samt relevanta
regionala, nationella och europeiska intressenter.
På lång sikt kommer CLIMES att få domino-
effekter i hela skolan och det civila samhället. 
 

CLIMES Projektprodukter 
Under projektet som sträcker sig över två år, 
kommer projektdeltagarna utveckla:  

 CLIMES klimatledningssystem ska skapa 
förutsättningar för att Europeiska skolor i 
största möjliga mån ska kunna bedriva 
verksamhet på ett så klimatvänligt sätt som 
möjligt; 

 CLIMES aktionsplan för reducering av 
växthusgaser I Europeiska skolor; 

 Webbaserade verktyg för introduktion av 
frågan om klimatförändring i skolor. 

 
CLIMES European Award 
Partnerskapet  CLIMES kommer att organisera en 
tävling för europeiska skolor där innovativa idéer 
inom ämnesområdena klimatförändring och 
anpassning till klimatförändring kommer att 
belönas. Elever bosatta I Europa i åldersgruppen 
14-19 år kommer att bjudas att delta i tävlingen 
och att presentera sina innovativa idéer. Arbetet 
kan ske i mindre grupper eller klassvis.  
 
De bästa idéerna kommer att bli utvalda av en 
internationell jury och vinnarna kommer att bjudas 
att delta I en prisceremoni I något av partnerskapet 
CLIMES deltagarländer. 
 

CLIMES Projektmål 
CLIMES har två huvudsakliga målsättningar: Att 
utvekla ett systematiskt tillvägagångssätt för att 
introducera ämnesområdena “klimatförändring” och 
”anpassning till klimatförändring” i Europeiska skolor
och att samtidigt generera nyckelkompetens inom 
innovativa inlärningsmiljöer. 
För att klargöra, CLIMES mål är att: 

 Utveckla ett koncept för att tackla frågorna om 
klimatförändring och anpassning till 
klimatförändring; 

 minska skolans bidrag till förstärkt 
växthuseffekt; 

 kombinera anpassningen till klimatförändring 
med JEM!s miljöledningssystem; 

 förbättra den sociala och medborgerlig 
kompetensen hos europeiska elever. 

CLIMES Projektaktiviteter 
 att samla befintliga strategierna för att införa 

klimatförändringsfrågor i europeiska skolor; 
 att utveckling och testa ett klimatlednings-

system för att mildra klimatförändringarna och 
anpassning till klimatförändring; 

 att utvekla och testa nya läromedel; 
 utbyta erfarenheter och god praktik mellan de 

deltagande skolorna och externa intressenter..


