
 

   

Green tourism Certificates -hanke, loppuraportti 

Tiivistelmä ja tausta 
Planeettamme lämpenee ja olemme  osa ongelmaa. Nykyiset ympäristöongelmat tekevät meidät alttiiksi katastrofeille 
ja tragedioille nyt ja tulevaisuudessa. Olemme planeetan hätätilanteessa, ja ympäristöongelmat nousevat ympäril-
lämme. Jos emme käsittele eri asioita varovasti ja vakavasti, olemme varmasti tuomittu katastrofista. Ja voimme aloit-
taa ihmisten suhtautumisen ympäristöön paremmin paikallisella alueella. 
 
Toteutusaika 
Elokuu 2018 - Elokuu 2020 
 
Tavoitteet  
Tavoitteena oli toteuttaa 4 kpl opiskelijavaihtoja, joiden välillä selvitetään ekologista jalanjälkeä ja tehdään siitä      esi-
tys. Lopuksi tavoitteena on  luoda vihreä sertifikaattiopas. 
 
Toimenpiteet 
Hanke "Vihreät sertifikaatit" tutkii, kuinka suuri on hankekumppaneiden ekologinen jalanjälki. Opiskelijavaihtoja       
toteutettiin neljä kappaletta. Kunkin vaihdon aikana analysoitiin tiettyyn ympäristöongelmaan liittyvää aihetta ja      
luodaan englanniksi "vihreät sertifikaatit" ja sitten käännetään ne neljälle äidinkielelle kullekin hankekumppaneille. 
 
Ennen jokaista vaihtoa, opiskelijat tutkivat kunkin isäntäkoulun paikallisen alueen ja yritysten  ekologista jalanjälkeä. 
Vastaanottava koulu laatii videonanalyysin siitä, kuinka vihreä alue on. Vaihdon aikana järjestetään ympäristöongel-
mia käsitteleviä työpajoja, jotka perustuvat erilaisiin ongelmiin ja paikallisyritysten vierailuihin. Vaihdon aikana ja sen 
aikana saatujen tulosten perusteella opiskelija luo kunkin yrityksen "vihreät sertifikaatit". 
 
Tulos:  
Hankkeen lopullinen tuote on ”Green Certificate Guide”, joka koostuu kaikista hankkeen aikana luoduista materiaa-
leista. Ote loppuraportista: Planeettamme lämpenee ja olemme ehdottomasti osa ongelmaa. Nykyiset 
ympäristöongelmat tekevät meistä alttiita katastrofeille ja tragedioille nyt ja tulevaisuudessa. Olemme tilanteessa, 
jossa ympäristöongelmia kasaantuu ympärillemme. Asia on otettava vakavasti, voimme alkaa muuttaa ihmisten     
asennetta ympäristöön paremmaksi lähialueellamme. 
 

Kustannukset ja rahoitus 
Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannus oli 53 740 €, johon saatiin Nordplus Junior rahastosta 100 % tuki. Varoilla on 
kustannettu vaihtojen kustannukset, matkat ym. oppilaille ja henkilöstölle.  
 
Vastuuorganisaatio 
Hanketta hallinnoi sivistyspalvelut, Opetuspalvelut ja sen johtaja oli Hyvinvointipalvelujohtaja  Anne Mäki-Leppilampi, 
palvelun yhteyshenkilö oli kansainvälistymisjohtaja  William O’Gorman.  
 
Muut yhteistyökumppanit:  
Pääkoordinaattori: Grobina Gymnasium (LV, Upper secondary school) 
Muut partnerit hankkeessa olivat: Kalajoki Upper Secondary Highschool (FI, Upper secondary school),                     
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum (IS, Upper secondary school), Kambsdal College (FO, Upper secondary school) 
 
Hankekuvaus ohjelman sivulla: Green tourism certificates  
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