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WORKSHOP-UL “SINERGIA ACŢIUNILOR DESTINATE
LIMITĂRII SCHIMBĂRILOR CLIMATICE CU EDUCAŢIA
PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ”
ORGANIZAT DE ZIUA PĂMÂNTULUI
22 Aprilie 2013, ICI Bucureşti

Obiectivele Workshop-ului
Ziua Pământului, sărbătorită la nivel mondial încă din anul 1970, este
considerată ziua când s-a născut mişcarea pentru protejarea mediului
înconjurător. În fiecare an, pe 22 aprilie, mai mult de un miliard de
oameni iau parte la Ziua Pământului. În întreaga lume, persoane,
comunităţi, organizaţii şi guverne sunt recunoscători planetei uimitoare
pe care o numesc casă şi iau măsuri pentru a o proteja.
Efectele schimbărilor climatice reprezintă o preocupare la nivel mondial,
ele având ca urmare condiţii meteorologice extreme nemaiîntâlnite de
mai bine de o sută de ani. ”Să te schimbi odată cu clima - CwC” este o
reţea educaţională cu scopul de a interconecta şcolile din întreaga Europă
pentru a îmbunătăţi modul de predare şi învăţare şi de a încuraja
desfăşurarea unor acţiuni pozitive ca răspuns la schimbările climatice.
Scopul global al parteneriatului CwC este de a înţelege legătura dintre
stilul de viaţă şi consumul de energie şi modul în care acest lucru poate
duce la un climat în schimbare la nivel local şi de a explora opţiunile
pentru introducerea surselor regenerabile de energie la nivel local, pentru
a reduce dependenţa de combustibilii fosili şi emisia gazelor cu efect de
seră.
În timpul workshop-ului, vor fi prezentate experienţele utilizării pe scară
largă în România a resurselor educaţionale puse la dispoziţie şi modul în
care informaţiile şi cunoştinţele aferente pot fi diseminate pentru a ajuta
la limitarea schimbărilor climatice.
Vor fi selectate două şcoli româneşti ca fiind campioane în activităţile
legate de protecţia mediului pentru a prezenta studii de caz la
Evenimentul Final al Reţelei Europene CwC, care va avea loc în
Szentendre, Ungaria, pe 10-11 septembrie 2013.

Programul Workshop-ului
11.00

Înregistrare, cafea/ceai

11.30

Cuvânt introductiv - Adriana Alexandru (ICI, Bucureşti)

11.40

“Apără natura pentru a limita schimbările climatice”,
Prof. Stan Elena, Liceul ”Petru Cercel”, Târgovişte

11.55

”Unul pentru toţi și toţi pentru unu...”,
Prof. Lavinia Văcaru, Colegiul ”Elena Cuza”, Bucureşti

12.10

“Schimbări climatice - Animale şi plante pe cale de dispariţie”,
Prof. Ionela Iliuț, Liceul ”Nicolae Iorga”, Bucureşti

12.25

”Gândim și trăim ECO”, Prof. Marius Duţă, Liceul Tehnologic
”Voievodul Mircea”, Târgovişte

12.40

”Fii Activ! Fii Creativ!”, Prof. Dana Ștefan, Școala Europeană
București

12.55

”Salvaţi Ursul Brun”, Dicu Dan Robert şi Antonescu Alexandra
Maria, Liceul ”C.A. Rosetti”, Bucureşti

13.10

Cafea/ceai

13.30

”Gardienii Mediului”, Prof. Bobeş Luminiţa, Școala Gimnazială
”Mihai Viteazul”, Târgovişte

13.45

“Dimensiunea europeană a educaţiei pentru mediu”,
Prof. Căruntu Monica, Prof. Gica Monica, Şcoala 45 ”Titu
Maiorescu”, Bucureşti

14.00

“Deșertificarea”, Prof. Corina Ittu, Colegiul Naţional “Gheorghe
Lazăr”, Bucureşti

14.15

”Educaţia ecologică în activităţi nonformale”, Prof. Radu Tăbârcã
- Liceul Teoretic ”I.H. Rădulescu”, Târgovişte

14.30

“Activităţi ECO”, Prof. Nicoleta Matei, Şcoala Gimnazială Nucet

14.45

“Schimbările climatice în orizontul local”, Prof. Nicoleta Păunaş,
Liceul de Arte “Bălaşa Doamna”, Târgovişte

15.00

Sumarul discuţiilor şi Concluzii

