Canviant amb
el Clima

Una xarxa educativa, finançada pel Programa Comenius, que
uneix escoles i instituts d’Europa per millorar l’ensenyament
i l’aprenentatge sobre el canvi climàtic, i promou l’acció
positiva com a resposta.

La Xarxa Canviant amb
el Clima
La disminució de les glaceres, els fluxos de fusió
de gel, la calor extrema durant l’estiu de 2003
o el fred extrem de l’hivern passat són només
alguns dels impactes associats amb el canvi
climàtic que està afectant a la vida a la terra. El
diòxid de carboni es forma com a subproducte
de la combustió dels combustibles fòssils que
utilitzem per escalfar les nostres llars, pel nostre
transport o per la generació de l’electricitat.
Juntament amb altres gasos d’efecte hivernacle,
el diòxid de carboni es concentra a l’atmosfera
provocant una major absorció de la radiació de la
Terra, fet que provoca l’escalfament global.
Actualment ens queda molt poc temps per
limitar les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
Segons l’Agència Internacional de l’Energia, amb
la creació que es preveu pels pròxims anys de
centrals elèctriques basades en combustibles
fòssils, fàbriques d’alt consum i edificis ineficients,
es farà impossible mantenir l’escalfament global
en nivells segurs, i perdrem per sempre la
possibilitat de combatre el canvi climàtic.

La nostra xarxa uneix alumnes i professors
d’escoles i instituts d’Europa per tal de promoure
el debat sobre el canvi climàtic, i per crear un
marc d’implicació i compromís per dur a terme
accions per limitar-lo. El nostre mètode consisteix
en vincular diverses disciplines als aspectes
específics i als impactes del canvi climàtic d’una
manera integral, per facilitar la comprensió
de com l’ús local d’energia pot donar lloc a
canvis globals en el clima. D’aquesta manera es
demostra a través de l’exemple que la ciència no
només és interessant, sinó que té una rellevància
en a la nostra vida diària.

Fotos:
Portada: Glacera de Djankuat,
muntanyes del Càucas, Àsia
Aquesta pàgina, d’esquerra a dreta:
Promovent l’ús de la bicicleta a
Romania
Visitant una planta de reciclatge a
Bucarest
Postal que il·lustra el canvi climàtic
Dissenyant un pòster

Unir-se a la Xarxa Canviant amb el Clima us pot
aportar diversos beneficis. D’una banda, la nostra
metodologia és molt oberta i adaptable a la
realitat de cada centre educatiu, ja que s’anima als
estudiants i als professors a formular ells mateixos
els valors i el nivell de compromís amb un estil
de vida que limiti el canvi climàtic. El projecte
també fa que la ciència sigui més interessant pels
alumnes, ja que es converteixen en agents actius
duent a terme accions per limitar el canvi climàtic,
i també en la difusió dels valors i els hàbits entre el
seu entorn social.
Altres avantatges de les escoles i instituts que
s’uneixen la xarxa són la possibilitat de compartir
experiències educatives amb escoles d’altres
països, l’accés a recursos multidisciplinaris que
vinculen el canvi climàtic a temes específics
del currículum escolar oficial, i la possibilitat de
participar en el nostre concurs “El Repte Anual pel
Canvi Climàtic”.

El Repte Anual pel Canvi Climàtic 2012

Clima
Per més informació sobre la xarxa
i sobre com la vostra escola pot
participar a les nostres activitats
podeu visitar la nostra web i el
nostre blog:
www.changingwithclimate.info
www.changingwithclimate.
tumblr.com
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El Repte Anual pel Canvi Climàtic és un concurs
obert a totes les escoles i instituts que vulguin
unir-se a la xarxa. Consisteix en que les classes
identifiquin i descriguin els possibles impactes
que el canvi climàtic pot tenir a la seva comunitat,
i que duguin a terme una acció que pugui limitar o
mitigar aquest impacte. Després han de fer difusió
de l’activitat per tal d’animar a altres classes i
centres educatius a unir-se a les accions contra el
canvi climàtic. El període per presentar accions i
participar al Repte Anual és entre el 1 de juliol i el
15 de desembre.

