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Liceul "Matei Basarab" este partener in proiectul Erasmusf "The Footprints of Climate

Change from Anatolia to Europe" aldturi de Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi (Turcia), Epralima

Escola Profissional do Alto Lima (Portugalia), 2nd High school of Serres (Grecia).

Scopui proiectului este de a oferi o educafie incluzivd gi eficientd, cu un accent pe creqterea

gradului de conqtientizare a elevilor cu privire la problemele de mediu. Diferitele efecte ale

schimbdrilor climatice in diferite !6ri vor fi examinate prin metode gtiinlifrce.

in acest proiect ne propunem mai ales:

- creqterea cunoEtinlelor qi a competenlei privind schimbdrile climatice prin observarea

modificdrilor morfologice gi hidrografice cauzate de schimbdrile climatice in diferite localii.
- schimbul de idei despre modificdrile din regiuni climatice diferite prin furnizarea de informalii

despre caracteristicile climei.
- motivarea elevilor pentru a gdsi solulii pentru a reduce schimbirile climatice.
- dezvoltarea de idei practice despre sursele regenerabile de energiei.

- orientarea elevilor spre a fi conqtienli de importanfa economisirii energiei.

Conform formularului de aplicafie, Liceul "Matei Basatab" beneficiazi pe perioada proiectului

de 12 de mobilitdli pentru elevi. Pentru mobilitatile din Portugalia si Grecia mai sunt vacante 4

locuri ce vor fi ocupate in urma selectiei.

in selectarea elevilor participanji la mobilitdlile din cadrul proiectului se vor lua in
considerare urmdtoarele criterii:

1. abilitd{i de comunicare in limba de lucru a proiectului (limba englezd);

2. stare bund de sdndtate;

3. inscris in clasele a VI-a, a YII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a (invdJdm6nt de zi) la Liceul

"Matei Basarab", Craiova, in anul qcolar 2018-2079;
4. disponibilitatea de a se deplasa gi participa la intAlnirile de activitate de proiect in

Portusalia sau Grecia.
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