The Footprints of the Climate Change
from Anatolia to Europe

Scurtă descriere:
Scopul proiectului este de a oferi o educație incluzivă și eficientă, cu un accent pe
creșterea gradului de conștientizare a elevilor cu privire la problemele de mediu. Diferitele
efecte ale schimbărilor climatice în diferite țări vor fi examinate prin metode științifice.
În acest proiect ne propunem mai ales:
- creșterea cunoștințelor și a competenței privind schimbările climatice prin observarea
modificărilor morfologice și hidrografice cauzate de schimbările climatice în diferite locații.
- schimbul de idei despre modificările din regiuni climatice diferite prin furnizarea de
informații despre caracteristicile climei.
- motivarea elevilor pentru a găsi soluții pentru a reduce schimbările climatice.
- dezvoltarea de idei practice despre sursele regenerabile de energiei.
- orientarea elevilor spre a fi conștienți de importanța economisirii energiei.
Ne propunem să sensibilizăm oamenii cu privire la schimbările climatice, oferindu-le
elevilor și profesorilor șansa să le cunoască în diferite țări. Învățarea activă va spori
permanența cunoștințelor. Participanții vor colabora și acest lucru va facilita înțelegerea
faptului că problemele și soluțiile noastre sunt identice și că suntem o singură lume.
Rezultatele așteptate sunt următoarele:
1. Crearea unui Ghid care să reunească toate datele din regiuni geografice diferite în
legătură cu impactul schimbărilor de climă.
2. Realizarea unei broșuri despre cauzele, impactul și soluțiile schimbărilor de climă.
3. Crearea de filme video despre impactul schimbărilor de climă în fiecare țară parteneră.
4. Realizarea unui film documentar despre impactul schimbărilor de climă.
5. Creșterea cunoștințelor și competențelor privind schimbările climatice va contribui la
reducerea impactului acestora.
6. Participanții vor avea ocazia să găsească noi soluții la problema schimbărilor de
climă, urmărind problemele altor țări. Profesorii și elevii vor fi conștienți de faptul că
problemele și soluțiile noastre sunt identice și că suntem o singură lume.
7. Elevii și profesorii vor folosi portalul E-twinning și instrumentele E-twinning.
8. Elevii și profesorii își vor îmbunătăți abilitățile în ceea ce privește colaborarea și vor
învăța caracteristicile geografice ale diferitelor țări.

