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                            PORTUGALIA - LIZBONA 

                                       22 - 29 X 2022 

.                 "Environmental Education - Small Actions with Big Impacts" 

 

  W ramach projektu "Europa dla @ktywnych, @ktywni dla Europy"  

w październiku zrealizowałyśmy naszą pierwszą mobilność do Portugalii.  

W dniach 22-29 X 2022 odwiedziłyśmy Lizbonę uczestnicząc w szkoleniu  

pt. "Environmental Education - Small Actions with Big Impacts" (Edukacja 

ekologiczna- małe działania z dużymi skutkami). 

Szkolenie o tematyce ekologicznej wybrałyśmy świadomie i celowo. Działania 

ekologiczne są nam bliskie od lat a tematyka naszego szkolenia zbieżna jest  

z jednym z głównych priorytetów programu Erasmus+ na lata 2022-2027 jakim jest 

"Środowisko i walka ze zmianą klimatu". 

 W szkoleniu uczestniczyli nauczyciele z Finlandii, Słowenii, Austrii i Finlandii. 

W ramach szkolenia dowiedziałyśmy się, że nasze małe codzienne działania mają 

znaczący wpływ na środowisko, w którym żyjemy. Każdy człowiek ma wpływ na 

efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz może zminimalizować 

zanieczyszczenia i odpady, które wytwarza. Poznałyśmy tzw. 6 r`s dla środowiska:  

rethink, refuse, reduce, reuse, recycle, repair (przemyśl, segreguj odpadki, 

zredukuj, użyj ponownie, przetwórz, napraw).  

Odbyłyśmy również cykl zajęć  warsztatowych w stylu Zero Waste: 

 nauczyłyśmy się robić torby wielokrotnego użytku z materiałów 

włókienniczych, 

 wykonałyśmy tzw.woskowijki, które służą do opakowywania i 

przechowywania produktów spożywczych, 

 zrobiłyśmy podkładki z korkowych odpadów , 

 nauczyłyśmy się zakładać ekologiczne  ogródki. 

 W ramach szkolenia odbyłyśmy  wizytę w szkole ekologicznej Casa Pia Pina 

Manique, w której wdrażane jest podejście Zero Waste oraz odwiedziłyśmy farmę 

edukacyjną Quinta Pedagogica dos Olivais. 

 Codziennie wspólnie z naszymi koleżankami z Finlandii, Słowenii, Austrii  

i Finlandii podziwiałyśmy Lizbonę. Odwiedziłyśmy najstarszą dzielnicę miasta Belem, 

podziwiałyśmy łuk triumfalny - Arco da Rua Augusta, spacerowałyśmy trasą 

ekoturystyczną wzdłuż Tagu, podziwiałyśmy również florę i faunę oceaniczną 

spacerując po lizbońskim Oceanarium. Podziwiałyśmy dzieła mistrza street artu 

Bordalo II, który tworzy je z połamanych plastików, arkuszy blachy falistej 

https://www.bordaloii.com/


i wszystkiego tego, co nasza cywilizacja wyrzuca. Lizbona to również niezapomniane 

smaki. Kosztowałyśmy przepyszną kawę oraz słynne Pasteis de Belem i Pasteis de 

Nata. 

Odwiedziłyśmy przepiękną Sintrę zwiedzając Quinta da Regaleira oraz Pałac Pena. 

Spacerowałyśmy również po malowniczym Cascais podziwiając zabytkową 

architekturę miasteczka oraz spacerując po plaży i podziwiając piękno Oceanu 

Atlantyckiego. 

 W ostatnim dniu szkolenia dokonałyśmy ewaluacji, otrzymałyśmy  certyfikaty 

oraz każda z nas  pochyliła się nad refleksją : 

Które rozwiązania przedstawione na szkoleniu zastosuję w swoim życiu 

codziennym oraz w szkole? Czas pokaże... 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod spodem dołączę linki  


