Dacă ne uităm din
spaţiu, Pământul
este singurul corp
care, cu culorile
sale în continuă
schimbare, indică
prezenţa speciilor vii.
Deci, dacă nu avem grijă de propria noastră
planetă, nu vom avea unde pleca în altă parte!

Competiţia “Să te schimbi
odată cu clima” 2012
Proiectul „Changing with the Climate” („Să te schimbi odată
cu clima”) este o reţea educaţională finanţată de programul
Comenius şi care leagă şcoli din întreaga Europă pentru a
dezvolta metodele de predare şi învăţare şi pentru a încuraja
acţiunea pozitivă ca răspuns la schimbările climatice.

Competiţia 2012
Această competiţie este deschisă acum pentru
toate şcolile primare şi secundare din Europa,
care sunt dispuse să se implice în proiect şi iau în
considerare aderarea la reţeaua noastră.
Pentru înscriere sunt invitate clase care sunt
dispuse să întreprindă următoarele acţiuni:
• să identifice posibilele efecte pe care
schimbările climatice le-ar putea avea asupra
comunităţii lor;
• să realizeze un nou proiect, care va creşte
gradul de conştientizare sau să limiteze efectele schimbărilor climatice;
• să-şi publice activitatea întreprinsă în reţea pe
site-ul şcolii, pe blog sau în presa locală;
• să prezinte partenerului naţional din reţea un
raport ilustrat, în limba engleză, franceză sau
spaniolă, până pe data de 15 decembrie 2012.
In cadrul unuia dintre evenimentele din reţeaua
noastră, va fi acordat un premiu şi o diplomă
echipelor câştigătoare.

Utilizarea tot mai mare a energiei furnizate
în principal de combustibilii fosili este
principalul responsabil pentru creşterea
emisiilor de gaze cu efect de seră şi încălzirea
globală aferentă.

Cauză şi efect
Biodiversitatea pădurilor
tropicale este enormă şi de
aceea este esenţial a le conserva
atât pentru descoperirea de noi
medicamente, cat şi pentru a
funcţiona ca plămâni ai planetei
datorită absorbţiei a 10% din
emisiile globale de dioxid de
carbon.
Cele mai multe evenimente
meteorologice extreme au fost
întâlnite în Europa şi au inclus
inundaţii în unele zone sau
secetă în altele.
Apa obţinută prin topirea gheţii
hrăneşte în Asia 2 miliarde de
oameni, astfel topirea gheţarilor
va afecta rezervele de apă de
care depinde regiunea.

Competiţia 2012
Formularul Expresiei de interes
Data limită 1 Iulie
Clasa noastră este interesată să ia parte la Competiţia
“Să te schimbi odată cu clima” 2012. Vă rugam să
înregistraţi aplicaţia noastră şi să ne trimiteţi informaţii
suplimentare despre competiţie.
Clasa de vârstă
Şcoala
Oraş, Ţara
Persoana de contact
Email

Sunteţi membru al reţelei CwC?
Dacă nu, doriţi să primiţi informaţii despre reţea?
da

nu

Trimiteţi formularul unui partener al reţelei până pe
1 iulie 2012

Changing with
the Climate

UK j.p.oversby@reading.ac.uk
r.m.mayer@reading.ac.uk

Pentru mai multe informaţii despre
reţea şi modul în care şcoala
dumneavoastră poate participa la
activităţile noastre, accesaţi site-ul
reţelei noastre sau blog-ul:

FR maite.eyquem@hespul.org

www.changingwithclimate.info
www.changingwithclimate.
tumblr.com

ES joana@ecoserveis.net
RO alexandru.adriana@ici.ro
gilda@ici.ro
IT

daniele.zappi@comune.bologna.it
matteo.pompili@comune.bologna.it

HU jschuchmann@rec.org
pszuppinger@rec.org

