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I. HLUTI

INNGANGUR
Mannkyninu stafar mikil ógn af loftlagsbreytingum. Rannsóknir og reynsla samfélaga sýna að loftslagsbreytingar hafa áhrif á hvar fólk getur búið, ræktað mat, haldið uppi innviðum og lifað heilsusamlegu lífi.
Loftlagsbreytingar tengjast mörgum öðrum hnattrænum vandamálum, eins og ójöfnuði og siðferði:
Þróunarlöndin bera minnsta ábyrgð á loftlagsbreytingum, samt eru það þau sem eiga hvað mest á hættu á að
finna fyrir afleiðingum þeirra. Einnig er tenging á milli loftlagsbreytinga og kynjamisréttis, þar sem konur og
stúlkur eru að mörgu leyti berskjaldaðri en karlmenn gagnvart loftslagsáhrifum. Á sama tíma eru konur og
stúlkur athafnasamar og ná góðum árangri í aðgerðum sínum gegn loftslagsbreytingum.

Í september 2015 samþykktu
þjóðarleiðtogar 17 heimsmarkmið um sjálfbæra þróun.
Markmiðin taka til sameiginlegra
hnattrænna vandamála og þeim skal
ná fyrir árið 2030. Eitt markmiðanna
(nr.13) fjallar sérstaklega um
loftslagsaðgerðir og hvernig
loftslagsbreytingar tengjast mörgum
öðrum hnattrænum vandamálum.
Markmið 13 og markmið 4 um
menntun fyrir alla koma bæði inn á
mikilvægi menntunar til sjálfbærni
og hlutverk menntunar í viðbrögðum
við loftslagsbreytingum.
Fleiri upplýsingar á vefsíðunni https://www.un.is/heimsmarkmidin/

http://www.globalgoals.org/

https://www.globalgoals.org/Goalshttps://www
.globalgoals.org/

wwwhttp://www.globalgoals.org/
http://www.globalgoals.org/ http://www.globalgoals.org/ Til minnkunar á áhrifum loftslagsbreytinga er sam-

MENNTUN TIL SJÁLFBÆRRAR ÞRÓUNAR OG
AÐGERÐIR Í LOFTSLAGSMÁLUM

Greinilegt er af víðtækum og hnattrænum
afleiðingum loftslagsbreytinga, að menntun til
sjálfbærrar þróunar verður að leggja sterka áherslu á
loftslagsaðgerðir. Auka þarf skilning nemenda á
orsökum loftslagsbreytinga svo þeir geti tekið
upplýstar ákvarðanir og gripið til viðeigandi aðgerða.
Einnig þurfa nemendur að tileinka sér þau gildi og
færni sem nauðsynleg eru til að móta sjálfbærari
lífstíl, græn hagkerfi og sjálfbærari, loftslagsvænni
samfélög.i

stilltra hnattrænna aðgerða, í formi sterkari alþjóðlegra lagakerfa, aukinna fjárframlaga og
stuðnings við græna tækni, sannarlega þörf.
Mikilvægustu skrefin eru þó í höndum okkar sem
einstaklingar, við þurfum að breyta okkar hugsun,
atferli, viðhorfum og gjörðum. Menntun til
sjálfbærrar þróunar er nú úti um allan heim að verða
mikilvægur vettvangur loftslagsaðgerða. Hún byggir á
þeirri hugmynd að allir eigi að leggja sitt af mörkum
til að takast á við hnattræn vandamál og snýst um þá
þekkingu, færni og gildi sem til þarf til að móta
heilsusamlegra, jafnara og umhverfislega sjálfbærara
samfélag.

INNGANGUR

HEILDRÆN NÁLGUN SKÓLA Á LOFTSLAGSAÐGERÐIR
Fleiri og fleiri skólar takast á við loftslagvandann með svokallaðri heildrænni nálgun á loftslagsaðgerðir. Undir
formerkjum heildrænnar nálgunar eiga gildi skólans að endurspeglast í aðgerðum hans og viðhorfum og þar
með að styrkja lærdóm nemenda um loftslagsbreytingar. Með öðrum orðum, líf og nám haldast í hendur hjá
nemendum og öllum öðrum meðlimum skólasamfélagsins.
Heildræn nálgun skóla á loftslagsbreytingar felur í sér að menntastofnun innleiðir loftslagsaðgerðir á
öll svið skólalífsins. Það á við um
stjórnun skólans, kennsluefni og
kennsluaðferðir, umsjón skólasvæðis
og aðstöðu, jafnt og samvinnu við
utanaðkomandi aðila og samfélagið.
Lykilatriði í að færa skólann yfir í
heildræna nálgun er virk þátttaka
allra hagsmunaaðila í loftslagsaðgerðum, innan sem utan skólans;
þ.e. nemendur, kennarar, skólastjórar, allt annað starfsfólk skólans,
fjölskyldur og aðrir meðlimir fjærsamfélagsins (the Sustainable School
Label, 2016).

MYND 1. HEILDRÆN NÁLGUN SKÓLA Á LOFTSLAGSAÐGERÐIR
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Oft eru það kennarar og skólastjórar
sem stýra verkefnum innan sinna
skóla. Hins vegar, eins og fram kemur
í þessum leiðarvísi, þá geta allir leitt loftslagsaðgerðir: kennarar, skólastjórar, nemendur, umsjónarmenn,
húsverðir, skólaliðar og fjölskyldur. Raunin er reyndar sú að þegar skóli tekur upp heildræna nálgun þá verða
einstaklingar á öllum sviðum skólasamfélagsins að taka þátt í aðgerðum.
Samkvæmt heimildum skólastjóra og kennara hagnast skólar og nærsamfélög þeirra af heildrænni nálgun
skóla á eftirfarandi vegu:








Nemendur og starfsfólk finna fyrir sterkari tengingu við skólasamfélagið;
Nemendur læra á virkari hátt og námsreynslan verður þýðingarmeiri;
Kennarar fá tækifæri til þróunar í starfi;
Skólar stórminnka vistspor sín;
Skólar spara peninga með betri nýtingu tilfanga;
Skólasvæði eru grænni og fallegri;
Skólar fá aðgang að kennsluefni, sérfræðiþekkingu og fjárhagsaðstoð ii.
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Innihald
Vilt þú leggja þitt af mörkum í að móta heilsusamlegra, jafnara og umhverfislega sjálfbærara samfélag? Vilt þú
stuðla að getu barna og ungs fólks til umhverfislegra aðgerða? Vilt þú gera skólann þinn loftslagsvænni? Ef
svarið er já, er þetta leiðarvísir fyrir þig!
Leiðarvísinum er skipt í fjóra hluta.
I. hluti, sem þú ert að lesa núna, fjallar um heildræna nálgun skóla á loftslagsaðgerðir og útskýrir hvers vegna
þú og þinn skóli ættuð að nota hana. Í II. hluta er lýsing á því hvernig skólinn getur skipulagt, mótað og metið
eigin stefnu og sýn varðandi minnkun loftslagsbreytinga. Sex viðmið eru svo útlistuð í III. hluta. Þau sýna
hvernig hægt er að innleiða loftslagsaðgerðir í stjórnun skólans, kennslu og nám, umsjón skólasvæðis og
annarrar starfsemi, sem og samstarfið við samfélagið. Viðmiðunum fylgja dæmasögur sem sýna hvernig skólar
úti um allan heim eru að grípa til aðgerða. Aftast í þessum leiðarvísi, í IV. hluta, er gátlisti sem þú getur nýtt til
að fylgjast með aðgerðum, út frá viðmiðum og sviðum, í þínum skóla.

HVERNIG URÐU VIÐMIÐIN TIL
Viðmið og dæmasögur byggja á samantekt um verkefni í loftslagsaðgerðum í 55 skólum í 12 löndum. Allir
skólarnir eru hluti af UNESCO skólaverkefninu, samstarfsnet skóla á alþjóðavísu (ASPnet), sem starfrækt er af
UNESCO. Þar að auki, er stuðst við rannsóknir og efni sem birt hefur verið í ritrýndum tímaritum, bókum,
öðrum leiðarvísum og viðmiðum, og á vefsíðum tengdra verkefna.

SKOÐA!

HAFA BER Í HUGA
Umbreyting yfir í heildræna nálgun skóla næst
yfirleitt ekki þegar eingöngu þekking og góður
ásetningur er í farteskinu. Reynsla skóla úti um
allan heim bendir til þess að loftslagsaðgerðir eru
líklegastar til að vera farsælar þegar eftirfarandi er
einnig til staðar:
 Skólastjóri sem er fróður og áhugasamur;
 Sérþekking, bæði í formi vel þjálfaðra kennara og
aðgangi að öðrum sérfræðingum utan skólans;
 Metnaðarfullir leiðbeinendur sem hafa umsjón
með ferlinu;
 Stuðningsefni, kennsluefni og kennslutilföng;
 Nægileg langtíma fjármögnuniii.

Með því að gerast þátttakandi í samstarfsneti fæst aðgangur að
þeim tilföngum sem til þarf til farsælla verkefna í loftslagsaðgerðum. Hvert eftirfarandi samstarfsneta gæti nýst þínum
skóla?
Skólasamstarfsnet UNESCO (ASPnet): Um 10.000 skólar í 181 landi
eru þátttakendur í UNESCO-skólaverkefninu og fylgja í þróun sinni
á nýju kennsluefni, í frumkvöðlastarfi í kennsluháttum og í
samvinnu sinni við skóla úti um allan heim, hugsjónum UNESCO
um frið, hnattrænan skilning, samræðu milli menningarheima og
sjálfbæra þróun. Frekari upplýsingar er að finna á vefsíðu UNESCOskólaverkefnisins:
http://www.unesco.org/new/en/education/networks/ globalnetworks/aspnet/. Á Íslandi er það Félag Sameinuðu þjóðanna á
Íslandi sem heldur utan um ASP skólanet UNESCO, upplýsingar má
nálgast á http://www.un.is/skolavefur.
 Skólar á grænni grein: Verkefni haldið úti af Foundation for
Environmental Education, samtökum um umhverfismennt, og
tengir yfir 48.000 skóla í 58 löndum. Hér á landi er það
Landvernd sem heldur utan um verkefnið. Skólar á grænni grein
útvega verkfæri og tilföng fyrir skóla sem vinna að því að vernda
umhverfið. Frekari upplýsingar eru að finna á vefsíðu
verkefnisins: http://www.ecoschools.global/.
 Staðbundin tengslanet: Staðbundin samtök sem aðstoða skóla í
að bregðast við loftslagsbreytingum eru að finna úti um allan
heim. Settu þig í samband við kennara og skólastjóra í öðrum
skólum fyrir upplýsingar um hvaða samstarfsnet eru að finna
á þínu svæði.

GRÍPUM TIL LOFTSLAGSAÐGERÐA Leiðarvísir um loftslagsaðgerðir fyrir skóla

II. HLUTI

LOFTSLAGSVÆNN
SKÓLI
MÓTUN Á SJÁLFBÆRARI SKÓLAMENNINGU
Sem skólastjóri eða kennari ættirðu að vita hvernig hlutirnir ganga fyrir sig í skólanum þínum og til hvers er
ætlast af nemendum, starfsfólki og fjölskyldum. En hvaðan koma þessar skráðu og óskráðu reglur? Oftar en
ekki eiga þær rætur sínar að rekja til þeirrar menningar sem ríkjandi er í skólanum þínum. Skólamenning er
hugtak sem nær yfir þau gildi, viðhorf og væntingar sem fólk innan skóla hegðar sér í samræmi við.

Í skólamenningu sem leggur áherslu á sjálfbæra þróun deila nemendur, starfsfólk og fjölskyldur því viðhorfi að
nauðsynlegt sé að grípa til aðgerða fyrir sjálfbærara samfélag. Grunnhugsunin er að hugsa vel um umhverfið og
leggja sitt af mörkum við að draga úr loftslagsbreytingum. Eitt skref í því að vinna eftir markmiðum sjálfbærrar
þróunar er að skilgreina hvaða áherslur skólinn setur í loftslagsaðgerðum. Sumir skólar líta svo á að meginframlag
þeirra til að vernda jörðina séu loftslagsaðgerðir. Í öðrum skólum er áhersla lögð á þau málefni sem hafa hvað
beinust áhrif á viðkomandi skóla. Sem dæmi má nefna að þónokkrir skólar í Japan líta á loftslagsaðgerðir sem
hagnýta leið til að aðstoða nemendur og fjölskyldur þeirra í að skapa sér öryggi nú og í framtíðinni.

Nemendur, fjölskyldur, starfsfólk gæslu og mötuneytis, stjórnendur og aðrir kennarar; allir verða að leggja
fram skoðanir og tillögur um hvaða áherslur skólinn á að setja í loftslagsaðgerðum. Það eru ýmsar leiðir til að
vekja athygli á málefninu og fá tillögur að aðgerðum. Til dæmis, er hægt að biðja nemendur um að setja
saman lista yfir þau atriði sem vinna gegn aukinni sjálfbærni skólans; hægt er að kanna viðhorf fjölskyldna til
loftslagsbreytinga; og hægt er að skipuleggja kvikmyndasýningar og vinnusmiðjur, þar sem nemendur,
fjölskyldur og kennarar geta rætt um leiðir til að vernda umhverfið.
Næsta skref er að taka saman þær hugmyndir sem
fram koma og skrifa niður sýn skólans, markmið og
gildi varðandi loftslagsaðgerðir. Mikilvægt er að sýn,
markmið og gildi skólans séu í samræmi við
menningu, sögu og þarfir bæði skólans og nærsamfélagsins. Ef markmið skólaverkefna eru talin góð
og gild af nærsamfélaginu er líklegra að meðlimir
þess leggi tíma, vinnu eða peninga í verkefnin.
Þegar skilgreining á stefnu skólans er komin á blað
þarf að fá allt skólasamfélagið til að innleiða og fylgja
henni. Stefnan á þannig að endurspeglast í almennu
skipulagi skólans, öðrum stefnumálum, verklagi,
viðmiðum, fjárhagsáætlunum og skólamálanefndum.

ALÞJÓÐLEGI GRUNN- OG
FRAMHALDSSKÓLINN Í NAGOYA ER MEÐ
SKÝRA STEFNU
Nagoya í Japan
Í stefnuyfirlýsingu alþjóðlega skólans í Nagoya koma
fram markmið hans um mótun menningar skólans að
hugmyndum um sjálfbæra þróun. Miðast er við að „efla
hæfni nemenda í að meta, á hlutlausan hátt, hvar
breytinga er þörf í hnattrænu samfélagi, virkja þá til
aðgerða og gera þau að virkum umboðsmönnum fyrir
sjálfbæra þróun.“
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SKOÐA!
 Hefur skólinn þinn mótað sameiginleg gildi varðandi umhverfis-, félags-, menningar- og efnahagstengd mál?
 Eru loftslagsaðgerðir hluti af umbótaáætlun skólans?
 Stuðlar skólinn þinn að kynjajafnrétti og tryggir jafna þátttöku karla og kvenna, stelpna og stráka í stjórnarstöðum og
ákvarðanatöku?
 Er í siðareglum skólans ætlast til ákveðinnar umhverfislegrar ábyrgðar af nemendum?
 Eru gildi og markmið skólans varðandi loftslagsaðgerðir kynnt fyrir nýju starfsfólki?
 Hvetur kaupstefna skólans til kaupa á vörum sem framleiddar eru á umhverfis- og félagslega ábyrgan hátt?
 Fjármagnar skólinn verkefni tengd loftslagsaðgerðum?
 Áætlar skólinn tíma fyrir kennara til að kynna sér reynslu af loftslagsaðgerðum og áskorunum þeim tengdum?
 Er loftslagsteymið í samskiptum við allar skólamálanefndir skólans?

ALLIR ÞURFA AÐ LEGGJA SITT AF MÖRKUM
Til að ná markmiðum skólans í loftslagsaðgerðum þurfa allir í skólanum að leggja sitt af mörkum, það er
einmitt megininntak heildrænnar nálgunar skóla (whole-school approach). Það er ákveðin hagnýting í því að
allt skólasamfélagið taki þátt í aðgerðum því að fleiri hendur eru þá um verkin. Heildræn nálgun gengur hins
vegar út á meira en það því í henni sameinast mismunandi færni og geta, þekking og sjónarmið, og heildrænt
sjónarhorn fæst á málefnin. Eins myndast ákveðin skuldbinding hjá þeim hagsmunaaðilum sem taka þátt um
að halda verkefnum gangandi yfir lengri tíma. Á sama
MÓTUN LEIÐTOGA Í SKÓLANUM COLÉGIO
tíma, þegar allir taka þátt, fá allir tækifæri á að auka
ISRAELITA BRASILEIRO A. LIESSEN
þekkingu sína og færni, á borð við gagnrýna hugsun,
Rio de Janeiro í Brasilíu
samstöðusköpun og samkennd, en í þeim felst sú
Heildstæði skólinn Colégio Israelita Brasileiro A.
geta sem til þarf til þróunar á sjálfbærara samfélagi.
Nemendur, kennarar, skólastjórar, stuðningsaðilar,
gæslufólk, húsverðir, fjölskyldur og aðrir meðlimir í
nærsamfélaginu þurfa að leggja sitt af mörkum (sjá
töflu 1). Stelpur og strákar, konur og menn ættu að
taka jafn mikinn þátt og vera jafnvirk. Til dæmis getur
starfsfólk mötuneytis útbúið heilsusamlegan mat úr
hráefnum úr nærumhverfinu, nemendur geta kannað
orkunotkun og fjölskyldur geta styrkt það sem
nemendur læra í skólanum með því að verða
loftslagsvænni heima fyrir. Mælt er með því að allir í
skólanum taki einnig þátt í ákvarðanatöku um hver
gerir hvað. Hver hópur velur sér fulltrúa sem talar
fyrir hans hönd í loftslagsteymi, en það er ábyrgt fyrir
mótun aðgerðaráætlunar um loftslagsbreytingar fyrir
skólann, fyrir því að hrinda henni í framkvæmd og að
meta árangur aðgerðanna (sjá viðmið 1 í III. HLUTA).
SKOÐA!
 Hafa allir tækifæri til að leggja sitt af mörkum?
 Geta allir séð hvaða áhrif þeirra framlag hafði á
lokaútkomu verkefnis?
 Finnst öllum þeir hafa fullan skilning á málefnunum?

Liessen stefnir að því að vera umhverfislega
ábyrgur skóli. Allir í skólanum, 800 nemendur og
200 starfsmenn, eiga að vita hvers vegna þörf er
á umhverfistengdum verkefnum. Eins ætti öllum
að finnast þeir vera þátttakendur í verkefnum
skólans. Með þetta að markmiði bauð umhverfisteymi skólans húsvörðum, nemendum, verkfræðingum og fleirum að taka þátt í óformlegum
náms- og vinnusmiðjum. Þátttakendur í smiðjum
bjuggu til græn þök, ofna sem ganga fyrir
sólarorku og hjólastanda úr bambus, einnig
útbjuggu þeir garða og hugleiðslusvæði og unnu
lífdísel úr notaðri matarolíu. Með þessum
smiðjum hafa skapast tengsl, samkennd og stolt
innan skólasamfélagsins, sem og vettvangur þar
sem skipst er fúslega á hugmyndum og
upplýsingum. Til að tryggja þátttöku og stuðning
fyrir verkefnin hefur umhverfisteymið einnig
staðið fyrir þjálfun fyrir meðlimi skólasamfélagsins. Starfsfólki skólans stóð til dæmis til
boða þjálfun í úrgangsflokkun og söfnun á
matarolíu. Einnig var sjálfboðaliðum úr röðum
nemenda boðin vinnusmiðja í garðyrkju, svo þeir
gætu aðstoðað starfsfólk sem sinnir ört vaxandi
görðum á skólalóðinni.

II. Hluti LOFTSLAGSVÆNN SKÓLI

TAFLA 1. ALLT SKÓLASAMFÉLAGIÐ TEKUR ÞÁTT Í LOFTSLAGSAÐGERÐUM
Skoðaðu eftirfarandi tillögur um hvernig mismunandi meðlimir skólasamfélagsins geta tekið þátt í loftslagsaðgerðum skólans. Hvaða
hugmyndir að aðgerðum gætu hentað þínum skóla? Dettur þér eitthvað annað í hug sem nemendur, starfsfólk og fjölskyldur í þínum
skóla gætu gert?

MEÐLIMIR Í
SKÓLASAMFÉLAGINU
Nemendur

TILLÖGUR AÐ AÐGERÐUM

 Skipuleggja og leiða loftslagsaðgerðir, í bekknum eða í annarri starfsemi utan skóla
 Meta árangur skólans í að verða sjálfbærari (t.d. með úttekt á úrgangslosun og orkunýtingu)
 Leiðbeina yngri nemendum sem eru að taka sín fyrstu skref í loftslagsaðgerðum

Kennarar

 Byggja kennslustundir upp á þann hátt að þær auki þekkingu nemenda á loftslagsbreytingum,
móti færni þeirra í að kanna möguleika á aðgerðum og efli getu þeirra og vilja til aðgerða
 Hvetja alla í skólasamfélaginu til að taka þátt í loftslagstengdum verkefnum
 Styrkja nemendur í loftslagsvænu atferli með því að hylla hegðun eins og að slökkva ljósin þegar
þau þurfa ekki að vera kveikt og þegar nemendur sýna fram á ábyrga neyslu í anda
heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna

Skólastjórar og
stjórnendur

 Tala fyrir sýn og gildum skólans varðandi loftslagsaðgerðir
 Styðja kennara og annað starfsfólk með því að útvega þeim aðgang að úrræðum og veita þeim
svigrúm og tíma, bæði til að þróast í starfi og að leiða aðgerðir í loftslagsmálum
 Taka tillit til þekkingar, reynslu og viðhorfa gagnvart loftslagsaðgerðum við ráðningu nýs starfsfólks

Umsjónarmenn og húsverðir

 Koma með tillögur að því hvernig skólinn geti minnkað vistspor sitt
 Kenna nemendum að sinna görðunum á skólalóðinni og flokka úrgang á réttan hátt
 Gera breytingar til að draga úr orkunotkun í hita-, kæli- og ljósabúnaði skólans

Starfsfólk mötuneytis

 Útbúa heilsusamlegan mat úr hráefnum úr nærumhverfinu
 Flokka lífrænan úrgang til moltugerðar frá öðrum úrgangi
 Koma með tillögur um hvaða plöntur væri hægt að rækta í görðum á skólalóðinni og nýta í
matreiðslu

Starfsfólk á skrifstofu

 Gera skrifstofustörfin umhverfisvænni, t.d. með því að prenta báðum megin og einungis
þegar nauðsyn þykir
 Tala um aðgerðir og afrek skólans í loftslagsmálum út á við
 Kynna gildi og viðhorf skólans til loftslagsmála þegar tekið er á móti gestum

Fjölskyldur

 Gerast umhverfisvænni heima, t.d. með því að spara vatn, rækta garð, minnka neyslu og
endurvinna
 Taka þátt í loftslagsaðgerðum sem skólinn leiðir

Einstaklingar, fyrirtæki og aðrir
aðilar í nærsamfélaginu

 Finna verkefni í nærsamfélaginu varðandi sjálfbæra þróun sem skólinn gæti unnið
 Deila sérfræðiþekkingu um loftslagsbreytingar og hvernig hægt er að draga úr þeim
 Taka á móti nemendum í vettvangsferðir og kenna þeim um loftslagsbreytingar í raunverulegum
aðstæðum
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ÁÆTLANAGERÐ, AÐGERÐIR OG ENDURSKOÐUN
Mögulega hefur skólinn þinn skipulagt og framkvæmt einhverjar loftslagsaðgerðir. Kannski hafa nemendur
gróðursett tré á skólalóðinni eða þá að skref hafa verið tekin í áttina að bættri orkunýtingu. Hvað annað getur
skólinn þinn gert til að draga úr loftslagsbreytingum, hvaða ný verkefni eru til staðar og hvernig er hægt að
styrkja þau sem nú þegar eru í gangi? Í heildrænni nálgun skóla felst skuldbinding til stöðugra umbóta. Unnið
er að umbótum með þriggja þrepa ferli sem felst í áætlanagerð, aðgerðum og endurskoðun.

ÁÆTLUN
Hvetja og undirbúa alla til að
taka þátt

LOFTSLAGSTEYMI
Hefur
yfirumsjón
AÐGERÐIR
ENDURSKOÐUN

Skrásetja gögn

Aðlaga og hefja
nýjar aðgerðir

FRAMHALDSSKÓLINN AL-KAWTHAR GERIR BETUR OG BETUR
Beirut í Líbanon
Framhaldsskólinn Al-Kawthar byrjaði með það markmið að auka meðvitund innan skólans um loftslagsbreytingar. Í
dag hafa 2421 nemandi, 310 kennarar og 110 fjölskyldur tekið þátt í verkefnum sem m.a. fólust í því að gróðursetja
tré, vinna handverk úr endurunnu efni, heimsækja skóglendi, endurvinna og spara vatn. Skólinn stóð einnig fyrir
kvikmyndasýningum og vinnusmiðjum þar sem nemendur, fjölskyldur og kennarar ræddu um leiðir til að bjarga
jörðinni. Skólinn hefur skuldbundið sig til stöðugra umbóta samkvæmt staðlinum ÍST ISO-26000:2010 Leiðbeiningar
um samfélagslega ábyrgð. Í upphafi hvers skólaárs útbýr umhverfisnefndin aðgerðaráætlun sem miðast út frá því
sem áorkað var síðasta skólaár. Nefndin skrásetur öll verkefni skólans svo hægt sé að fylgjast með því hver þeirra
hafa mikil áhrif og hver þeirra væri hægt að vinna meira með. Með því að deila reynslu sinni með öðrum skólum,
bæði í Líbanon og annars staðar í heiminum, dýpka nemendur og kennarar þekkingu sína og skilning.
Upplýsingabæklingar um ný verkefni og aðra þróun mála eru sendir heim til fjölskyldu nemenda.

II. Hluti LOFTSLAGSVÆNN SKÓLI

Eftirfarandi gátlisti lýsir þessu þriggja þrepa ferli nánar.
GÁTLISTI: LYKILSKREF Í ÁTT AÐ LOFTSLAGSVÆNNI SKÓLA
Farðu í gegnum eftirfarandi skref með loftslagsteyminu. Nákvæm áætlanagerð, aðgerðir og endurskoðun eru lykilskrefin í heildrænni
nálgun skóla.

□

GERA SJÁLFSMAT
Sjálfsmat getur gefið heiðarlega mynd af frammistöðu þíns skóla í loftslagsaðgerðum. Slíkt mat hjálpar til við
forgangsröðun, markmiðasetningu og mælingar á árangri.

ÁÆTLANAGERÐ

□

ÚTBÚA AÐGERÐARÁÆTLUN
Aðgerðaráætlunin ætti að innihalda markmið skólans og forgangsröðun, nákvæma lýsingu á verkum,
tímaramma og þá útkomu sem vænt er. Hún ætti að koma inn á öll fjögur svið heildrænnar nálgunar skóla, sem
eru stjórnun skólans, kennsla og nám, umsjón skólasvæðis og önnur starfsemi og samstarf
við samfélagið. Hér má finna sniðmát að áætlun (bls. 33-36): http://www.edu.gov.mb.ca/k12/esd/pdfs/
sustainable_guide.pdf

□

SKÝR SKIPTING VERKA OG ÁBYRGÐAR
Verkaskipting og skipun í vinnuhópa, með kynjajafnrétti í huga, er mikilvægt, því deila á vinnuálaginu og gefa öllum
jöfn tækifæri á að taka þátt. Ein leið til þess er að setja saman loftslagsteymi sem hefur skýra verkaskiptingu og
ábyrgðarhlutverk. Loftslagsteymi hefur einnig yfirumsjón með mótun, innleiðingu og endurskoðun heildrænnar
aðgerðaráætlunar.

□

INNLEIÐING AÐGERÐARÁÆTLUNAR

AÐGERÐIR

Aðgerðaráætlun á að innleiða eftir röð viðmiða og á öll þau fjögur svið sem heildræn nálgun skóla skilgreinir.
Mikilvægt er að allir meðlimir skólasamfélagsins taki þátt í innleiðingu aðgerðaráætlunar.

□

VIRK GAGNASÖFNUN Á MEÐAN Á AÐGERÐUM STENDUR
Til að sjá og meta breytingar á öllum sviðum skólans verður að safna mismunandi gögnum. Gagnasafnið gæti
innihaldið:
 Gögn frá rannsóknum nemenda (orkumat, kortlagning á líffjölbreytileika, könnun á ferðamáta, útreikningur á
vistsporum, könnun á viðhorfi samfélagsins, o.fl.);
 Talnagögn sem skólinn safnar saman hvort sem er (eins og yfirlit yfir mætingu nemenda og
rafmagnsreikningar);
 Þáttagögn eins og kennsluáætlanir, verk nemenda, athugasemdir kennara, myndir, fréttabréf skólans,
fundargerð og aðgerðaráætlun loftslagsteymis.

□

GEFIÐ YKKUR TÍMA Í ENDURSKOÐUN Á MARKMIÐUM, AÐFERÐUM OG AFREKUM
Gefið ykkur tíma, eftir aðgerðir, í að endurskoða og jafnvel breyta markmiðum, aðgerðum og aðferðum.
Loftslagsteymið á að hafa yfirumsjón með þessu ferli.

ENDURSKOÐUN

□

DEILIÐ OG FAGNIÐ ÁRANGRI YKKAR OG REYNSLU
Ábyrgðarskylda gagnvart loftslagsaðgerðum verður meiri, innan sem utan skólasamfélagsins, þegar niðurstöðum og
reynslu er deilt. Þegar afrekum skólans er fagnað á einlægan, viðeigandi og opinberan hátt verður til hvatning til að
viðhalda verkefnum. Úti um allan heim hafa skólar fundið mismunandi leiðir til að deila niðurstöðum sínum og
reynslu, t.d. með því að:
 Nota gögn sem safnað er í náminu (t.d. nemendur útbúa línurit sem sýna breytingar á rafmagnsnotkun);
 Setja upp veggspjöld á áberandi staði í skólanum;
 Gefa fjölskyldum ráð um hvernig hægt sé að gerast sjálfbærari heima fyrir;
 Bjóða fólki í skoðunarferðir með nemendum sem segja frá og sýna afrakstur loftslagsaðgerða;
 Kynna niðurstöður og þann lærdóm sem hlotist hefur á ráðstefnum og í fræðiritum;
 Sækja um viðurkenningu hjá staðbundnum eða alþjóðlegum aðilum sem þær veita.
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III. HLUTI

FJÖGUR SVIÐ
AÐGERÐA
Samkvæmt heildrænni nálgun skóla á að innleiða loftslagsaðgerðir á öll svið skólans, en þeim má skipta í fernt:
stjórnun skólans, kennsla og nám, aðstaða og önnur starfsemi, og samstarf við samfélagið. Þegar skólar hafa
ákveðið að taka upp stefnu heildrænnar nálgunar byrja þeir oft á því að einbeita sér að aðgerðum á einu eða
tveimur sviðum. Markmið heildrænnar nálgunar er þó að innleiða loftslagsaðgerðir á öll fjögur svið.
Samkvæmt heildrænni nálgun þarf að hafa loftslagsbreytingar að leiðarljósi í öllu skipulagi skólans.

III. HLUTI FJÖGUR SVIÐ AÐGERÐA

STJÓRNUN SKÓLANS
VIÐMIÐ 1
MYNDA LOFTSLAGSTEYMI
Til að ná markmiðum skólans í loftslagsaðgerðum þurfa allir í skólanum, stelpur og strákar, konur og menn, að
leggja sitt af mörkum. Til að ná sem mestum árangri er þó mikilvægt að skipta með sér vinnu og deila ábyrgð.
Ein leið til að gera það er að mynda loftslagsteymi sem heldur utan um loftslagsaðgerðir skólans.
Hlutverk teymisins er, í samvinnu við hagsmunaaðila skólans, að hafa yfirumsjón með mótun loftslagsaðgerðaáætlunar fyrir skólann, framkvæmd hennar og endurskoðun. Hópurinn fundar í upphafi skólaárs til að
ákveða hvaða verkefni verða tekin fyrir og þær aðgerðir sem farið er í, og hittist svo reglulega yfir skólaárið til
að meta framvindu vinnunnar og aðlaga áætlun ef til þarf.
Í samvinnu við samkennara þína og skólastjóra getur þú sett saman loftslagsteymi. Innan teymisins ættu að
vera fulltrúar þeirra, innan sem utan skólans, sem mögulega eiga hagsmuna að gæta þegar kemur að
loftslagsaðgerðum skólans (sjá töflu 1). Þannig býr teymið að mismunandi þekkingu, færni og sjónarmiðum,
sem er mikilvægt. Við myndun teymisins er gott að hafa eftirfarandi í huga:
 Veldu fulltrúa nemenda á mismunandi aldri/bekkjarstigum og frá mismunandi heimilis/samfélagsaðstæðum. Til að forðast vonbrigði sem upp geta komið meðal nemenda, ef hugmyndir þeirra
eru ekki framkvæmdar, er gott að útskýra fyrir þeim strax hversu mikil áhrif þeir hafa (hafa ekki) á
ákvarðanatöku.
 Leitið eftir fulltrúum úr röðum fullorðinna frá öllum sviðum skólasamfélagsins, s.s. forstöðumenn, kennara,
starfsfólk gæslu og mötuneytis, stjórnenda, skólaliða og fjölskyldna.
 Bjóðið einstaklingum og öðrum aðilum í nærumhverfinu, sem verkefni skólans gætu haft áhrif á eða sem
gætu tekið þátt í eða stutt framtíðarverkefni, að vera með í teyminu. Þetta gætu verið umhverfissamtök,
nágrannar skólans, fyrirtæki eða fulltrúar bæjar-/sveitarstjórna.
 Tryggið að þátttaka og stjórn sé jöfn á milli stelpna og stráka, karla og kvenna.
 Þegar hægt er skal kjósa meðlimi loftslagsteymisins frekar en útnefna, svo þeir tali fyrir hönd, ráðgist við og
virki þann hóp sem þeir eru í forsvari fyrir.

KENNSLA OG NÁM
VIÐMIÐ 2
FJALLA UM LOFTSLAGSBREYTINGAR Í ÖLLUM NÁMSGREINUM
Umfjöllun um loftslagsbreytingar er margslungin því þær snerta svo margt; umhverfismál, hagkerfið,
félagsmál, menningu, siðferði, stjórnmál, tækni og vísindi. Þess vegna ætti skólinn ekki að fjalla um
loftslagsaðgerðir eingöngu innan vísinda og félagsvísinda heldur í öllum námsgreinum.
Ekki þarf að setja saman sérstakt námskeið um loftslagsbreytingar, þó slíkt námskeið væri svo sannarlega
nytsamlegt! Hægt er að fjalla um málefni viðkomandi hverri grein. Til dæmis, geta nemendur:
 Sett upp línurit yfir breytingar á orkunotkun skólans í stærðfræði.
 Útbúið veggspjöld með upplýsingum um áhrif loftslagsbreytinga í myndmennt.
 Æft þá samskiptafærni sem þarf til að ræða og skapa umræðu um þau málefni sem hafa áhrif á líf þeirra, í
tungumálatímum.
 Útbúið hugtakakort sem sýnir tengingar á milli félags-, umhverfis- og efnahagsmála.
 Haldið dagbók um hvað þeim finnst um að taka þátt í verkefnum tengdum loftslagsmálum.
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Fleiri tillögur eru að finna í töflu 2 hér að neðan.
Sama hvaða námsgrein þú kennir er mikilvægt að þú metir líka þekkingu nemenda á loftslagsmálum. Mat og
endurgjöf um hvað nemendur gera vel og hvað þeir mega gera betur, gefur þeim tækifæri til að bæta
þekkingu sína. Slíkt mat sendir einnig þau skilaboð að þekking á þessu sviði skipti máli.

TAFLA 2. UMFJÖLLUN UM LOFTSLAGSBREYTINGR Í ÖLLUM NÁMSGREINUM
Skoðaðu eftirfarandi tillögur um hvernig hægt er að fjalla um loftslagsbreytingar í öllum námsgreinum. Hverjar þeirra henta
þínum skóla eða þínum bekk? Ertu með aðrar hugmyndir um hvernig þú getur hjálpað nemendum í að auka skilning sinn og
hvatt þá til aðgerða?
NÁMSGREIN
Landbúnaður/garðyrkja

TILLÖGUR
 Hanna, útbúa, sinna og viðhalda garði og safnhaugi á skólasvæðinu
 Taka viðtöl við bæði kvenkyns og karlkyns bændur í nágrenninu, til að læra um hvernig
loftslagsbreytingar hafa áhrif á þau og þeirra líf

Listir; sjónlistir og sviðslistir

 Útbúa veggspjöld sem sýna áhrif loftslagsbreytinga
 Finna og greina lög (tónlist) sem fjalla um umhverfið á einhvern hátt

Líffræði

 Rannsaka hvernig loftslagsbreytingar hafa áhrif á útbreiðslu sjúkdóma á borð við malaríu
 Mæla líffjölbreytni á skólalóðinni og í nærumhverfi skólans

Samfélagsfræði

 Taka viðtöl við stjórnarfulltrúa um loftslagsaðgerðir þeirra
 Skipuleggja hreinsunarviðburði fyrir samfélagið að taka þátt í, hreinsa fjöru eða grænt svæði

Landafræði

 Fara í vettvangsferðir til að kanna orsakir og afleiðingar útbenslu þéttbýlissvæða
 Útbúa kort sem sýna þau svæði í heiminum sem stafar hvað mest ógn af loftslagsbreytingum

Heilbrigðisfræði og leikfimi

 Bera virðingu fyrir umhverfinu þegar gengið er um göngustíga í nágrenni skólans
 Kanna hver áhætta fyrir heilsufar manna er af völdum umhverfisþátta eins og loftmengun
 Útbúa lista yfir þau jákvæðu umhverfisáhrif sem hljótast af heilsusamlegum venjum á borð við
virkar samgöngur

Saga

 Skoða hvernig samfélög í gegnum söguna hafa tekist á við umhverfistengdar áskoranir og leyst úr
árekstrum þeim tengdum
 Rannsaka vistfræðisögu og þekkingu frumbyggja og velta fyrir sér hvernig hún getur átt við málefni
sjálfbærrar þróunar í nærsamfélaginu

Tungumál og bókmenntir

 Þjálfa færni í að tala um og vekja athygli á loftslagsmálum bæði í nærsamfélaginu og í hnattrænu
samhengi
 Skrifa sögur og semja ljóð sem tengjast myndum eða myndböndum um loftslagsbreytingar

Stærðfræði

 Útbúa línurit sem sýna breytingar á orkunotkun skólans
 Taka saman tölulegar upplýsingar um fátækt og vannæringu eftir kyni, bæði í þínu samfélagi og á
alþjóðavísu

Tækni og vísindi

 Kanna þá þætti, bæði af völdum náttúru og manna, sem hafa áhrif á loftslag
 Meta hvaða umhverfis- félags- og efnahagsleg áhrif notkun algengra efna hefur

Iðn- og tækninám

 Innleiða og fylgja öryggisráðstöfunum í vinnurými sem stuðla að öryggi og verja heilsu
starfsmanna af báðum kynjum, sem og umhverfisins
 Kanna hvaða tæknilausnir taka á félags- og umhverfistengdum vandamálum
 Gera umhverfis- og félagslega ábyrgð hluta af hönnunarferli hvers kyns vöru eða afurðar
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VIÐMIÐ 3
KENNA GAGNRÝNA, SKAPANDI OG LANGTÍMAHUGSUN
Í okkar síbreytilegu og flóknu tilveru er ekki nóg að kenna ákveðnar hugmyndir og kenningar sérfræðinga um
loftslagsaðgerðir. Það þarf að kenna og auka færni í gagnrýninni, skapandi og langtímahugsun.
 Færni í gagnrýninni hugsun: átta sig á hvaða sjónarhorn
þarf að skoða og hverra upplýsinga þarf að afla til að
rannsaka ákveðið málefni; meta gögn sem
rökstuðningur byggist á; leggja fram tillögur...
 Færni í skapandi hugsun: leita eftir úrræðum og
möguleikum; horfa til annarra menningarheima,
tímabila og aðstæðna með það að markmiði að læra af
þeim; finna lausnir...
 Færni í langtímahugsun: framsýni, sjá fyrir sér líklegar,
mögulegar og ákjósanlegar framtíðaraðstæður; bera
saman skammtíma- og langtímaáhrif ákvarðana; beita
varrúðarreglunni.

Hvernig getur þú aðstoðað nemendur við að auka
færni sína í gagnrýninni, skapandi og langtímahugsun? Samvinnunám er algeng aðferð. Í samvinnunámi vinna nemendur að því að finna svör við
flóknum spurningum í samvinnu við aðila sem hafa
mismunandi gildi og sjónarmið og koma alls staðar
að úr samfélaginu. Þannig velta nemendur fyrir sér
mismunandi sjónarmiðum og nálgunum á málefni,
lausnum og aðgerðum áður en þeir taka afstöðu.
Ef þú hefur ekki notað þessa kennsluaðferð áður er
vert að minna á að samvinna snýst ekki eingöngu um
að nemendur geri einstaklingsverkefni og deili
svörum sínum. Þú þarft að móta hópvinnu á þann
hátt að hver nemandi taki virkan þátt í að ná
sameiginlegum markmiðum. Hægt er að lesa meira
um samvinnunám á vefsetri The Cooperative
Learning Institute.

SAMVINNUNÁM Í LÝÐHÁSKÓLANUM
1ST EXPERIMENTAL LYCEUM OF
ATHENS-GENNADEIO
Aþena í Grikklandi
Í samræmi við stefnu lýðháskóla er 1st Experimental
Lyceum of Athens-Gennadeio skólinn hvattur til að
bjóða upp á nýbreytni í námi. Árið 2013 byrjaði
skólinn að kenna eldri nemendum í efnafræði og
líffræði, sem voru 157 talsins, um svokölluð flókin
kerfi eða hinn flókna veruleika. Kennslan fólst í því að
nemendur unnu í hópum við rannsóknir á
loftslagsbreytingum, útbreiðslu veira og samsetningu
vistkerfa, með hjálp tölva og hermitækni. Með
rannsóknum sínum uppgötvuðu nemendur hver
einkenni flókinna kerfa eru, eins og t.d. línuleg/
ólínuleg svörun eða svörunarkerfi. Nemendur fengu
einnig tækifæri til að nýta það sem þeir lærðu. Sem
dæmi má nefna hóp nemenda sem tók að sér að
mæla og meta orkunotkun skólabyggingarinnar og
finna leið til sjálfbærari orkunýtingar. Í skólum sem
þessum, þar sem nemendur eru lærdómsfúsir og
áhugasamir um rannsóknir og vísindi, er kjörið að
nýta samvinnunám, ásamt tækninni, til að kenna hið
flókna. Kennslan var á sama tíma nýtt sem hluti af
þjálfun fyrir kennara sem sátu námskeið í
jafningjamati. Í flestum kennslustundum sat kennari,
fylgdist með og skrifaði hjá sér glósur um hvaða
athugasemdir, spurningar og viðhorf nemendur
höfðu. Niðurstaðan var sú að þessar kennslustundir
virkjuðu nemendur og þekking þeirra á
heimsvandamálum jókst. Kennararnir kynntu
niðurstöður sínar og athuganir á starfsmannafundum
og ráðstefnum.

SKOÐA!
Nemendur þínir geta kynnt sér og nálgast loftslagsbreytingar út frá einhverjum af eftirfarandi sjónarhornum:
 Staðbundin og alþjóðleg
 Kyn
 Fortíð, nútíð og framtíð
 Tilfinningar, gildi og staðreyndir
 Mannleg og „ekki-mannleg“
 Valdamiklir einstaklingar, hópar eða lönd og jaðarsettir einstaklingar, hópar eða lönd.
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VIÐMIÐ 4
EFLA GETU NEMENDA TIL AÐGERÐA
Hættan vegna loftslagsbreytinga er yfirvofandi. Nám þarf því að vera aðgerðamiðað. Að efla getu nemenda til
aðgerða felst í þremur þáttumiv.
1.

Að læra um aðgerðir: Aukið þá þekkingu og færni nemenda sem til þarf til farsælla aðgerða. Látið
nemendur til dæmis kynna sér þær tilraunir til breytinga sem gerðar hafa verið hingað til, bæði hér á landi
og á alþjóðavettvangi. Einnig geta nemendur þjálfað upp þá færni sem þeir þurfa til að grípa til aðgerða
(samstöðusköpun, virk hlustun, tala fyrir e-u, finna til samkenndar...)

2.

Að læra með aðgerðum: Látið nemendur velja sér verkefni, skipuleggja aðgerðir og hrinda þeim í
framkvæmd. Nemendur geta unnið að verkefnum sínum í tíma eða utan skóla. Aðalmarkmiðið er að efla
nemendur í að nýta nám sitt til að gera jákvæðar breytingar í sínu lífi, í skólanum og í samfélaginu. Þar af
leiðandi skiptir ekki svo miklu máli að hvaða markmiði er unnið. Mikilvægara er að hugmyndirnar að
verkefnum komi frá nemendunum sjálfum og að þú sem kennari nýtir þau til að efla getu nemenda og
vilja til aðgerða.

3.

Að læra af aðgerðum: Fáið nemendur til að velta fyrir sér aðgerðum sínum, hvað þeir lærðu, hverju þeir
áorkuðu og hvað þeir myndu gera öðruvísi næst.

Skólasamfélagið er kjörinn vettvangur fyrir loftslagsaðgerðir nemenda. Það er auðveldara að gera skólann
þinn loftslagsvænni en að gera samfélagið eða landið allt sjálfbærara. Með því að móta og gera breytingar á
skólasamfélaginu læra nemendur bæði um hvar möguleikar á aðgerðum liggja, sem og hvaða áskoranir fylgja
því að framkvæma þær. Ef þú ætlar að virkja nemendur til að leiða aðgerðir í skólanum er góð hugmynd að
ræða fyrst við skólastjórann, en hann gæti mögulega bent þér á aðra aðila (t.d. aðra kennara, umsjónaraðila
eða skólaliða) sem ættu að taka þátt í verkefninu. Þeir gætu mögulega búið yfir og deilt sérþekkingu eða þá
að verkefni nemenda gætu haft áhrif á vinnu þeirra.
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Aðstaða og önnur starfsemi
VIÐMIÐ 5
GERA SKÓLANN AÐ FYRIRMYND Í LOFTSLAGSAÐGERÐUM
Skólar ættu að sýna gott fordæmi. Nemendur læra sennilega mest um loftslagsbreytingar á skólasvæðinu og
þess vegna á skólaumhverfið allt að endurspegla gildi skólans.
Þegar skólar ætla sér að gerast sjálfbærari, er algengt að þeir byrji á að reyna að draga úr loftslagsáhrifum og
að bæta umhverfið með aðgerðum eins og gróðursetningu á trjám, moltugerð og betri nýtingu á orku, vatni
og pappír. Bætur á umhverfinu eru að sjálfsögðu mikilvægar en skólinn þinn getur farið skrefinu lengra og
gerst fyrirmynd sjálfbærni og loftslagsaðgerða á ýmsan hátt (sjá töflu 3).
HEILSUHRAUSTIR KRAKKAR OG HEILSUSAMLEGT UMHVERFI Í HAWKSTONE GRUNNSKÓLA
Kwazulu Natal í Suður-Afríku
Árið 2004 gerðist Hawkstone grunnskóli þátttakandi í verkefninu Skólar á grænni grein. Síðan þá hefur skólinn orðið
að fyrirmynd í loftslagsaðgerðum. Skólinn hefur einkum sýnt hvernig heilsusamlegt umhverfi og heilnæmt samfélag
haldast í hendur. Undir handleiðslu kennara, lærðu nemendur til dæmis að búa til vaska úr endurunnum efnum. Síðan
þá hafa vaskarnir verið nýttir af nemendum í þeim tilgangi að spara vatn og tryggja hreinlæti innan skólans. Sumir
nemendur hafa gert fleiri vaska fyrir fjölskyldur sínar að nota.
Annað dæmi um samþætta nálgun skólans hófst sem einfalt verkefni í meðferð sorps. Þegar í ljós kom að mest allt ruslið
á skólalóðinni voru sælgætisbréf og snakkpokar, ákvað skólinn að taka á bæði ruslvandanum og óhollum matarvenjum.
Skólasjoppan hætti að selja sælgæti og snakk og byrjaði að selja ávexti, hnetur og poppkorn í staðinn. Heilsusnarlið er í
litlum eða engum umbúðum. Úr þeim umbúðum sem falla til búa nemendur til skálar úr pappamassa, hálsmen og
sippubönd.

TAFLA 3. FYRIRMYND Í LOFTSLAGSAÐGERÐUM
Skoðið eftirfarandi tillögur um hvernig skólinn þinn getur orðið fyrirmynd í loftslagsaðgerðum. Hvaða tillögur gætu hentað fyrir þinn
skóla? Dettur þér eitthvað annað í hug sem skólinn gæti gert?
VIÐFANGSEFNI
Líffjölbreytni og náttúra

LEIÐIR TIL AÐ SÝNA GOTT FORDÆMI
 Gróðursetja blóm, tré- og runnaplöntur, ávexti og grænmeti
 Gróðursetja tré sem veita skugga á skólalóðinni og skjól fyrir skólabygginguna

Orka

 Slökkva ljós, slökkva á tölvum og öðrum raftækjum þegar þau eru ekki í notkun
 Yfirfara tækjabúnað reglulega til að tryggja skilvirkni

Ábyrg neysla

 Kaupa vörur sem framleiddar eru í nágrenninu
 Kaupa vörur sem framleiddar eru á bóndabýlum, garðyrkjustöðvum og verksmiðjum sem eru ábyrgar
gagnvart öryggi og velferð starfsmanna sinna

Heilsa og vellíðan

 Bjóða upp á heilsusamlegan, lífrænan mat í litlum umbúðum og úr nærumhverfinu
 Hvetja reglulegan handþvott með því að hafa vaska og krana sýnilega

Rusl og úrgangur

 Hvetja nemendur og starfsfólk að koma með nesti sem ekki býr til rusl
 Setja endurvinnslu-, moltu- og ruslatunnur þar sem nemendur og starfsfólk er líklegra til að nota þær

Samgöngur

 Hvetja nemendur og starfsfólk skólans til að nota grænar samgöngur
 Velja nýjum skólabyggingum staðsetningu á svæði sem þjónustað er af almenningssamgöngum

Vatn

 Skrúfa fyrir vatn þegar það er ekki í notkun
 Skipta út gangstéttarhellum og malbiki fyrir náttúruleg efni sem draga í sig regnvatn þegar mikið rignir
 Ganga úr skugga um að öllum efnum sé fargað á viðeigandi hátt (ekki bara hellt niður)
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SAMSTARF VIÐ SAMFÉLAGIÐ
VIÐMIÐ 6
STOFNA TIL NÁMS- OG KENNSLUSAMSTARFS VIÐ SAMFÉLAGIÐ
Skólar geta lagt mikið af mörkum til að draga úr loftslagsbreytingum. Þeir geta þó ekki tekið á öllum málefnum
einir og þörf er á samstarfi við utanaðkomandi hagsmunaaðila. Skólinn ætti því að huga að tengslamyndun og
samstarfi við samfélagið.
Nemendur geta lært margt af tengslum við ytra
samfélagið. Með því að færa lærdóminn út úr
kennslustofunni fá nemendur tækifæri til að tengjast
samfélaginu meira. Samstarfsaðilar úti í samfélaginu
gætu aðstoðað við að finna lærdómstækifæri sem
henta þínum bekk.
 Nýtið skólasamfélagið sem náms- og rannsóknarvettvang: Gefið nemendum tækifæri á að sjá,
móta og njóta alls þess sem gerir skólann loftslagsvænni. Nemendur gætu til dæmis fylgst með því
hvernig matarafgangar brotna niður í safnhaugnum, leikið sér á milli trjánna sem þau sjálf
gróðursettu, eða boðið fólki í „sjálfbærnikynningarferð“ um skólann.
 Færið lærdóminn út fyrir skólastofuna: Farið með
nemendur út fyrir skólalóðina. Nemendur geta
kortlagt líffjölbreytileika á grænum svæðum, talað
við fólk í samfélaginu og spurt hvað þeim líkar/
mislíkar í nágrenninu, eða kannað og lært um
bæði náttúrulega landslagið og byggðina sjálfa í
kringum skólann.
 Skipuleggið vettvangsferðir: Farið með nemendur
ykkar að heimsækja bóndabæi, skógræktarsvæði,
endurvinnslustöðvar, vatnsveitur og björgunarsveitir. Nemendur fá þannig tækifæri til að læra
um áhrif og aðgerðir í loftslagsmálum í
raunverulegu samhengi.
 Látið nemendur læra með því að gera: Nemendur
kynnast daglegum störfum fyrirtækja og samtaka
með því að taka þátt í fræðslu- og samfélagsverkefnum.
 Hvetjið nemendur til aðgerða: Settu nemendum

það verkefni að móta aðgerðaráætlun til að taka á
raunverulegri þörf og framkvæma hana. Þú getur
fengið fjölskyldur og aðra í samfélaginu til að taka
þátt og deila þekkingu, kunnáttu, tíma eða öðru.

SAMSTARF VIÐ SAMFÉLAGIÐ BÆTIR NÁMIÐ
Í ENDRUPSKÓLA
Fredensborg í Danmörku
Þökk sé samstarfs við Haver til Maver,
svæðisbundin samtök sem ekki eru rekin í
hagnaðarskyni, getur Endrupskóli boðið
nemendum sínum virka og hvetjandi
lærdómsreynslu. Yfir veturinn heimsækja
nemendur garða, eldhús og bóndabæi sem
áðurnefnd samtök reka. Í hverri heimsókn kanna
nemendur plöntur, tré, grænmæti, lykt og bragð,
undir handleiðslu bænda, kokka, líffræðinga og
garðyrkjufólks. Færni nemenda og áræðni í að
móta betri framtíð varðandi mat, fyrir sig,
fjölskyldur sínar og samfélagið í heild, hefur
aukist í kjölfar heimsóknanna, segja kennarar í
Endrupskóla. Þar að auki, hefur það styrkt
sjálfstraust nemenda, sem og sambönd þeirra við
skólafélagana, að læra í öðru umhverfi en
skólastofunni.

SKOÐA!
Hvaða aðilar í samfélaginu geta unnið með skólanum þínum?
Það eru ýmsir sem koma til greina.
 Fjölskyldur
 Aðrir skólar
 Hverfa-/nágrannasamtök
 Fyrirtæki, bóndabýli, skógræktir
 Félagsmiðstöðvar
 Fjölmiðlar (dagblöð, útvarp, samfélagsmiðlar, o.s.frv.)
 Prófessorar og rannsóknaraðilar háskóla
 Umhverfissamtök og stofnanir
 Stjórnarfulltrúar og opinberar stofnanir
 Landsbundin og alþjóðleg tengslanet og samstarfsverkefni á
borð við UNESCO skóla og Skólar á grænni grein
-------------------------------------------------------------------------------------
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Samstarf við samfélagið gagnast ekki
eingöngu nemendum heldur líka samfélaginu sjálfu. Skólinn þinn getur orðið
miðstöð upplýsinga um loftslagsbreytingar
fyrir nærsamfélagið. Skólinn þinn gæti veitt
öðrum innblástur og hvatningu með því að:
 Halda opin kvikmyndakvöld og
vinnusmiðjur til að vekja athygli og
meðvitund um loftslagsbreytingar.
 Bjóða upp á skoðunarferðir um skólann
sem sýna skref hans tekin í
loftslagsaðgerðum.
 Skipuleggja viðburði, eins og hreinsun á
umhverfinu, fyrir allt samfélagið að
taka þátt í.
 Endurtaka verkefni sem tókust vel í
samvinnu við fyrirtæki og aðra skóla.
 Deila sögum sínum um loftslagsaðgerðir á samfélagsmiðlum, í
bæjarblöðum og útvarpi.

UNESCO SKÓLAR OG RANNSÓKNARAÐILAR STUÐLA AÐ
VERNDUN SKÓGA
Fílabeinsströndin (Côte d’Ivoire)
Skógarnytjar eru hvað mest nýttar til óhefðbundinna
lækninga á Fílabeinsströndinni. Þær eru mikilvægur hluti
heilbrigðisþjónustu þar í landi og í þeim felst ómetanleg
þekking og menningararfur. Þegar í ljós kom að
líffjölbreytileiki í skógum þar var í hættu, sameinuðu
samstarfsskólar UNESCO, rannsóknaraðilar í háskólum og
læknar krafta sína í þeim tilgangi að bjarga skógarnytjum í
landinu. Skólarnir standa að grasagörðum þar sem
foreldrar og sérfræðingar í óhefðbundnum lækningum
kenna nemendum að vernda og hafa umsjón með
skógarnytjum á sjálfbærari hátt. Í þessum
námsheimsóknum öðlast nemendur sögu- og
menningarlega þekkingu á ræktun lækningajurta. Sú
þekking gerir þeim kleift að þekkja, verja, varðveita og
kynna þær lækningajurtir sem eru gríðarlega mikilvægar á
Fílabeinsströndinni, bæði vistfræðilega og menningarlega.
UNESCO skólarnir íhuga það nú, í samvinnu við
sérfræðinga og rannsóknaraðila, að stofna genabanka og
gróðursetja jurtir í útrýmingarhættu.
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IV. HLUTI

ÁRANGUR METINN
Þegar skólinn þinn hefur ákveðið að hann ætlar að verða sjálfbærari má móta aðgerðaráætlun, og framkvæma
hana, út frá þeim sex viðmiðum sem eru útlistuð hér. Viðmiðin koma inn á fjögur svið skólalífsins eins og þau
eru skilgreind innan hugmyndafræði heildrænnar nálgunar skóla. Einnig er hægt að nota gátlistann hér að
neðan til að mæla árangur skólans eftir einhvern tíma.
VIÐMIÐ

NEI

JÁ, EN VIÐ
GÆTUM
GERT BETUR

JÁ

□

□

□

□

□

□

□
□

□
□

□
□

□

□

□

□

□

□

Stjórnun skólans
1. Mynda loftslagsteymi.
Kennsla og nám
2. Kenna sjálfbæra þróun og loftslagsbreytingar í öllum
námsgreinum.
3. Kenna gagnrýna, skapandi og langtímahugsun.
4. Efla getu nemenda til aðgerða.
Aðstaða og önnur starfsemi
5. Gera skólann að fyrirmynd í loftslagsaðgerðum.
Samstarf við samfélagið
6. Stofna til náms- og kennslusamstarfs við samfélagið.

SKOÐA!
Fyrir skipulagningu og mótun á loftslagsaðgerðum má einnig finna fleiri og ítarlegri gátlista (á ensku) á netinu.
Sem dæmi má nefna eftirfarandi:
 Framework for Developing Whole-School Approaches to Education for Sustainability:
http://www.tlri.org.nz/sites/default/files/projects/9245_Appendix%20A.pdf.
 Ontario EcoSchools 2015-2016 Certification Guide:
http://www.ontarioecoschools.org/wp-content/uploads/2015/09/Certification_Guide_2015_16.pdf
 Namib Desert Environmental Education Trust; Bush Telegraph (Tbl. 13, nr. 2, 2014): “Tools for a Sustainable
School”: http://www.nadeet.org/sites/default/files/2014_2_BT_Tools%20for%20Schools.pdf
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Grípum til loftslagsaðgerða
Leiðarvísir um loftslagsaðgerðir fyrir skóla
Vilt þú leggja þitt af mörkum í að móta heilsusamlegra, jafnara og umhverfislega sjálfbærara
samfélag?
Vilt þú stuðla að getu barna og ungs fólks til umhverfislegra aðgerða?
Vilt þú gera skólann þinn loftslagsvænni?
Ef svarið er já, er þetta leiðarvísir fyrir þig!
Viðmið og dæmasögur byggja á samantekt um verkefni í loftslagsaðgerðum í 55 skólum í 12
löndum. Allir skólarnir eru hluti af UNESCO skólaverkefninu, samstarfsneti skóla á alþjóðavísu
(ASPnet) sem starfrækt er af UNESCO. Þar að auki, er stuðst við rannsóknir og efni sem birt
hefur verið í ritrýndum tímaritum, bókum, öðrum leiðarvísum og viðmiðum, og á vefsíðum
tengdra verkefna.
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