Să te schimbi
odată cu clima
Proiectul „Changing with the Climate” („Să te schimbi odată
cu clima”) este o reţea educaţională ce este 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.

Reţeaua „Să te schimbi
odată cu clima”
Micşorarea gheţarilor şi a fluxurilor de apă
obţinute prin topirea gheţii, căldura extremă din
vara anului 2003 sau frigului extrem din iarna
trecută, sunt doar câteva dintre efectele asociate
cu schimbările climatice şi care afectează viaţa
de pe pământ. Prin arderea de combustibili
fosili pentru încălzirea caselor noastre, pentru
asigurarea transportului sau pentru generarea
de energie electrică se degajă dioxid de carbon.
Împreună cu un număr mic de gaze cu efect
de seră, aceste gaze se adună în atmosfera
superioară şi prin absorbţia unor radiaţii ale
pământului, sunt responsabile pentru încălzirea
globală.
Timpul de acţiune pentru a limita emisiile de
gaze cu efect de seră este acum foarte scurt.
Potrivit Agenţiei Internaţionale pentru Energie,
în următorii cinci ani, în lume urmează să se
construiască atât de multe centrale electrice
alimentate cu combustibil fosil, fabrici
consumatoare de energie şi clădiri ineficiente,
încât poate deveni imposibil să se ţină încălzirea
globală la niveluri sigure, iar şansa de a lupta
împotriva schimbărilor climatice periculoase va fi
pierdută pentru totdeauna.

Elevii din şcolile reţelei noastre, atât cei din şcolile
primare cât şi cei din şcolile secundare din întreaga
Europă discută, se angajează şi întreprind acţiuni
pentru a limita schimbările climatice. Metoda
noastră este de a conecta, într-un mod holistic,
predarea în diverse discipline cu aspecte şi efecte
specifice schimbărilor climatice şi de a obţine o
înţelegere a modului în care utilizarea locală de
energie poate duce la schimbări globale ale vremii.
Astfel de subiecte ilustrează că ştiinţa nu este doar
interesantă, ci, de asemenea, relevantă pentru
viaţa de zi cu zi.
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București
carte poștală ilustrând schimbările
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elaborarea unui poster
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carte poştală ilustrând impactul
fluxurilor de apă datorate topirii gheţii

Avantajele acestei abordări sunt că metodologia
noastră încurajează, pe perioadă nelimitată, elevii
şi profesorii să formuleze valorile şi angajamentele
lor la un stil de viaţă care să limiteze schimbările
climatice. Acest lucru face lecţiile mai interesante,
deoarece acestea se axează mai mult pe elevi
decât pe profesori. Alte avantaje ale şcolilor care
au aderat la reţea includ stabilirea de legături
şi împărtăşirea experienţelor de predare şi
de învăţare cu şcoli din alte ţări, posibilitatea
accesului la o resursă multi-disciplinară care leagă
subiecte privind schimbările climatice cu elemente
specifice ale curriculei naţionale şi participarea la
evenimentele anuale ale reţelei privind schimbările
climatice.

Concursul anual privind schimbările
climatice
Acest concurs este deschis tuturor şcolilor care
doresc să se alăture reţelei. Clasele sunt invitate
să identifice posibilele efecte pe care schimbările
climatice le-ar putea avea asupra comunităţii
locale, să participe la un proiect care va creşte
gradul de conştientizare sau va limita astfel de
efecte şi să publice ceea ce au făcut.
Vă rugăm să trimiteţi expresia dumneavoastră
de interes până la 1 iulie şi proiectul până la 15
decembrie.

Changing with
the Climate
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:
www.changingwithclimate.info
www.changingwithclimate.
tumblr.com
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