Ученици и учител от Профилирана гимназия”Яне Сандански” са участници в младежки
обмен в Шибеник,Хърватия

Младежкият обмен „Stop, Drop and Role” ще се проведе в Шибеник от 6 до 15 април 2019 г. и
ще събере 36 млади хора от 6 страни: Хърватия, Португалия, Италия, Румъния, България и
Македония, за да проучат и разпространят знанията си за климатични промени и пожари в
природата.

Последиците от климатичните промени се усещат във всички части на света. Хората са нанесли
огромни щети на околната среда, поради което сме изправени пред все повече природни
бедствия. Учените смятат, че промените в климата увеличават възможностите на огъня, както и
тяхната интензивност. През последните десетилетия пожарите причиниха огромни щети на
околната среда, но и загубата на човешки живот. За съжаление в повечето случаи пожарите са
причинени от човешка небрежност или намерение.

Превенцията е ключов въпрос при решаването на проблемите с пожара. Чрез проекта ще се
стремим да повишим осведомеността за пожарите, причините, превенцията, въздействието
върху околната среда и какво да правим в случай на пожар. Тези теми ще ни бъдат
представени от „от първа ръка“ на Държавната пожарна служба на Шибеник и Горско
стопанство на Сплит. Ще се организират и семинари за първа помощ в природата от Червения
кръст.

Чрез неформални методи участниците ще практикуват екипна работа, публично представяне,
презентационни, организационни и творчески умения, които ще им дадат чувство на
удовлетворение. Освен това, чрез организиране на националните вечери и чрез ежедневно
сътрудничество, ще ги насърчаваме да развиват взаимната толерантност и уважение към
различни традиции и култури. Също така желанието ни е да насърчаваме младите хора да
участват и активно да участват в обществото. По този начин участниците в „обмена“ ще бъдат
поканени да помогнат на местната общност чрез акцията за почистване и ще открият модерна
изложба в Католическото училище в Шибеник под формата на кампания за повишаване на
осведомеността.

Активното участие на младите хора в опазването на околната среда е от голямо значение, тъй
като околната среда не познава граници и само международното сътрудничество може да
доведе до нейното опазване. По време на проекта участниците ще разберат как едно
индивидуално действие може да допринесе за опазването на околната среда и ще разберат
мотото „Мисли глобално - действайте локално”.

