
 

Zrównoważony rozwój 

 

 

1. Poprzez aktywny udział w projekcie wszyscy 

uczestnicy nie tylko wdrożą zdobytą wiedzę we 

własnym życiu, ale także przekażą ją swoim 

partnerom w społeczeństwie obywatelskim. W ten 

sposób staną się oni multiplikatorami wdrażania 

niezbędnych środków. 

2. Pozytywny oddźwięk tego projektu wśród 

instytucji edukacyjnych doprowadzi do tego, że 

partnerzy w strukturach poziomych i pionowych będą 

świadomi tego działania i będą planować własne 

wydarzenia tego typu w najbliższej przyszłości.  

3. Jednym z obszarów zastosowania metod 

wykorzystanych w tym projekcie w gospodarce 

narodowej jest neutralne dla klimatu rolnictwo 

regeneracyjne. Jeśli uczniowie szkół średnich 

wykorzystają tę wiedzę w obszarze "Młody 

naukowiec", można wykonać pracę, która ma bardzo 

konkretny związek z aktualnymi problemami 

dotyczącymi klimatu w UE. 

4. Wszyscy uczestnicy będą działać jako 

multiplikatorzy i pogłębiać współpracę między 

dwoma krajami w bardzo ważnym obszarze (ochrona 

klimatu). 

5. Projekt przyczyni się również do wzajemnego 

zrozumienia językowego. Zwiększenia kompetencji 

językowych. 

Równość kobiet i mężczyzn oraz równość szans i 

niedyskryminacja również odgrywają istotną rolę: 

przestrzegana jest zasada gender. 

 

 

 

 

 

 
 

Marchijski Instytut  
Wspierania Technologii i Innowacji  

(MITI e.V.) 
 

Garzauer Chaussee 1a (STIC) 

D-15344 Strausberg 
 

Internet: www.miti-ev.de 

Tel: (03341) 49 60 410 

e-mail:   info@miti-ev.de 
 

PARTNERZY PROJEKTU: 

 

Einstein-Gymnasium Neuenhagen (EGN), Deutschland, Dahlwitzer 
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neuenhagen.de/ 

 

 
 

Technische Schule (Liceum), Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-

Curie, Polen, ul. Komisji Edukacji Narodowej 2, 66-470 Kostrzyn nad 

Odrą, http://www.liceum-kostrzyn.com/ 
 

 

 
Projekt międzynarodowy 

 
 

 

 

 „Uwrażliwienie  

niemieckich i polskich  

licealistów na problem 

klimatyczny“ 
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KRÓTKI OPIS: 

 
Cel projektu: Pogłębienie współpracy między 

niemieckimi i polskimi liceami w zakresie 

rozumienia zagadnień klimatycznych. Uczniowie 

liceów będą mieli przede wszystkim dostęp do 

przedmiotów MINT (Matematyka, Informatyka, 

Natura, Technika) i rozwiną zainteresowania jako 

"Młody naukowiec" poprzez interesujące 

eksperymenty naukowe i techniczne. 

Szczególną cechą tego pomysłu na projekt jest to, 

że jego celem nie jest uwrażliwienie uczniów i ich 

otoczenia oraz kadry nauczycielskiej na kwestie 

zmian klimatu za pomocą samych słów, ale 

poprzez ekscytujące, samodzielne eksperymenty z 

innowacyjnymi systemami technicznymi 

(PlantVital® 5000; www.plantvital.de), czyli 

poprzez osobiste doświadczenia.  

Zastosowanie i samodzielna obsługa tego systemu 

urządzeń, który ze względu na swoje innowacyjne 

właściwości otrzymał dyplom byłego prezydenta 

Niemiec Horsta Köhlera, doprowadzi do 

następujących rezultatów: 

– głębsze zrozumienie procesów fotosyntezy jako 

podstawy produkcji pierwotnej materii 

organicznej, 

– ilościowy i jakościowy monitoring metrologiczny 

wpływu środków antropogenicznych w kontekście 

wzrostu roślin (żywotności roślin), 

– dogłębna znajomość fotosyntezy w rozwoju 

ekologicznej produkcji roślinnej, 

- wykorzystanie metrologicznej (obiektywnej) 

obserwacji żywotności gatunków chlorofilowych w 

obszarze lądowym i wodnym do 

scharakteryzowania stanu środowiska 

(inteligentny monitoring środowiska), 

– zrozumienie roli fotosyntezy jako pochłaniacza 

CO2 w związku z kwestiami klimatycznymi. 

       

Wykonanie pomiaru przygotowanej próbki roślinnej na PlantVital®5000 

przez uczniów Liceum im. Einsteina w Neuenhagen i dyskusja z prof. dr 
hab. Edgarem O. Klose o uzyskanych wynikach 

 

Działania: 
 

Etap 1: Podczas seminariów na przykładach w 

popularno-naukowy sposób wyjaśnia się, jakie 

warunki muszą być spełnione, aby spełnić 

warunki zasad zrównoważonego rozwoju (ZZR) 

ONZ we wszystkich trzech podobszarach i jak w 

tym kontekście należy zaklasyfikować problem 

klimatu. (Szczególna rola roślin jako producentów 

pierwotnych w łańcuchu pokarmowym). 
 

Etap 2: W tej fazie uczniowie i nauczyciele z 

dwóch liceów w Euroregionie Pro Europa 

Viadrina są szkoleni w zakresie funkcji i sposobu 

działania systemu pomiarowego PlantVital® 5000 

oraz uczeni samodzielnego korzystania z tej 

techniki pomiarowej. Następnie uczniowie mają 

pracować nad własnymi zadaniami wykonując 

samodzielnie eksperymenty, aby dowiedzieć się, 

które efekty mają pozytywny lub negatywny 

wpływ na intensywność fotosyntezy i w ten sposób 

uzyskać odniesienie do problemu zmian klimatu. 

 

Szczególne znaczenie dla współpracy 

polsko-niemieckiej: 

 

1. Projekt jest zgodny z celami 

zrównoważonego rozwoju ONZ (społecznymi, 

ekologicznymi, ekonomicznymi).  

2. Wspiera zrozumienie wśród młodszego 

pokolenia, że problemy związane ze zmianami 

klimatycznymi nie są wyzwaniem tylko dla 

jednego kraju, tylko stają się wyzwaniem 

transgranicznym, które można przezwyciężyć 

tylko wspólnie teraz i w przyszłości.  

3. W ten sposób to przedsięwzięcie staje się 

projektem „latarnią”, który może służyć jako 

wzór dla wielu regionów przygranicznych w 

Europie. 
 

Grupy docelowe: 

 

- Uczniowie oraz ich rodzice i rodzeństwo, a także 

przyjaciele i krewni. 

- Nauczyciele i pracownicy techniczni placówek 

oświatowych. 

 

Planowane jest aktywne oddziaływanie na obie 

grupy docelowe. Będą one multiplikatorami dziś i 

w przyszłości. 


