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În acest număr
Informaţii despre
proiect
Statu quo în ceea ce
privește educația
Generaţiei Z în
domeniul dezvoltării
durabile
Metoda inovativă a
analizei datelor bazată
pe utilizarea GIS
Ţine legătura cu noi:

genzeuproject
https://genzproject.
eu/

genz4greendeal

Despre proiect
Proiectul
GenZ
4GD
Erasmus+ își propune să
dezvolte un program de
formare și consolidare a
capacității
individuale
pentru ca tinerii să
participe
activ
la
dezvoltarea comunității
lor (locale) și la protectia
a mediului.
Tinerii vor fi încurajați să
participe
activ
la
dezvoltarea durabilă și la
atingerea
obiectivelor
„verzi”.

Rezultatele
proiectului
Rezultatul
1:
1:
Cartografierea bunelor
practici și inițiative pe
teme "verzi" în țările
partenere;
Rezultatul 2:
Curs online pentru tineri
și lucrători cu tineretul;
Rezultatul 3:
Podcasturi pentru tineri
pentru a crea în comun
conținut
privind
dezvoltarea durabilă a
comunității lor locale.

Vizualizarea status
quo-ului
Partenerii proiectului au cartografiat și
clasificat proiectele care abordează
subiecte de dezvoltare durabilă din
țările lor.
Analiza acestor date contribuie la
proiectarea materialului educațional și
a podcast-urilor planificate mai târziu
în proiect.
Cele mai bune practici colectate vor
servi drept studii de caz care se vor
prezenta in cadrul cursului.
Pentru a prezenta concluziile analizei
datelor
colectate,
partenerii
au
elaborat un infografic, ce evidențiază
următoarele:
Grupurile țintă preferate sunt
publicul larg (49%) și comunitățile
locale (22%)
Multe proiecte sunt implementate
la nivel național (38%) sau
transnațional (21%) și doar un
număr
limitat
la
nivel
de
organizație (6%).

Tinerii de azi sunt liderii de maine"
- Nelson Mandela

O metodă inovatoare
bazată pe GIS

Analiza datelor colectate s-a realizat pe baza
etichetarii lor cu ajutorul unui nomenclator.
Cu ajutorul etichetelor au fost grupate
proiectele si au fost realizate baze de date de
tip GIS.
Colectarea datelor a fost efectuată într-un
formular de registru de lucru off-line, similar
tabelului de atribute GIS, transpus apoi întrun formular online cu cartografierea
geografică.

MEET THE PARTNERS:

Utilitatea metodei
bazei de date GIS
Organizarea GIS face posibila utilizarea
algoritmilor Machine Learning, stocarea
datelor într-un mod uniform și vizualizarea lor.
Aplicarea acestei metodologii este posibilă și în
lucrul cu big data pentru a sprijini elaborarea
politicilor.
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