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‘ACTIVE CITIZENSHIP AND ENVIRONMENTAL AWARENESS THROUGH 

FORMAL AND NON-FORMAL EDUCATION’ (ACEAFNE) 

 

 

În perioada 14-19.03.2016 au avut loc la Sundsval- Suedia, două activități de formare, 

predare și învățare, în cadrul Proiectului de Parteneriat  Strategic  (Programul  Erasmus+) – 

“CETĂŢENIE ACTIVĂ ŞI SPIRIT ECOLOGIC PRIN EDUCAŢIE FORMALĂ ŞI NON-

FORMALĂ” (ACEAFNE): 

-Schimburi pe termen scurt de grupuri de elevi- pentru elevi; 

-Evenimente comune pe termen scurt de formare a personalului- pentru profesori. 

 

      Proiectul reuneşte şcoli din Suedia, Anglia,  Polonia, Lituania, Portugalia, Italia, Cehia şi 

România şi este coordonat de Colegiul Național “Ienăchiţă Văcărescu” din Târgovişte, România. 

La aceste evenimente, şcoala noastră a fost reprezentată de prof. Zepişi Simona – coordonator de 

proiect la nivelul şcolii şi al parteneriatului, prof. Barbu Camelia Florentina şi elevii: Barbu 

Theodor (clasa a XI-a B), Zăhărăchescu Bogdan(clasa a XI-a B) şi Zepişi Andrei Laurenţiu 

(clasa a VII-a A). 

        SCOPUL proiectului este să dezvolte capacitatea de intervenţie a şcolilor în domeniul 

educaţiei pentru mediu, prin formarea competenţelor profesorilor şi prin elaborarea unor 

instrumente/metodologii/strategii de abordare a educaţiei ecologice în context  formal/non-

formal, care să îmbunătăţească calitatea predării/învăţării la nivelul instituţiilor partenere. 

        OBIECTIVE: 

 1)Îmbunătăţirea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor de lucru în cadrul formal/non-

formal  pentru 115 de profesori din cele 8 ţări partenere  în domeniul ecologiei, cu scopul 

formării unei atitudini responsabile faţă de mediu în comunităţile educaţionale şi locale din care 

provin  

2)Dezvoltarea competenţelor a 375 de elevi  din cele 8 ţări în a identifica nevoi şi 

probleme de mediu în comunităţile din care fac parte şi de a iniţia, implementa proiecte cu 

scopul imbunatăţirii calităţii mediului 

3)Dezvoltarea capacitatii celor 8 şcoli de a dezvolta un comportament ecocivic în rândul 

elevilor, prin colaborare cu comunitatea şi prin schimb de bune practici si practici inovatoare. 

      Au avut loc activităţi distincte pentru profesori, activităţi pentru elevi, dar şi activităţi 

comune profesori-elevi. 
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Agendele activităţilor comune profesori elevi şi activităţilor pentru elevi au cuprins: 

 

 În prima parte a zilei am asistat la o serie de prezentări ale elevilor din Suedia, având ca 

temă oraşul Sundsvall, tradiţiile şi cultura suedeză. Am reuşit astfel să căpătăm 

experienţă în ceea ce priveşte specificul local, dar şi cum să ne integrăm mai uşor în 

comunitatea ce avea să ne găzduiască.  

    

 După aceea, am luat parte la un tur al şcolii (Vastermalm), unde am putut observa 

diferitele cursuri la care participau elevii. Şcoala dispune de un atelier de prelucrare a 

lemnului, un garaj, unde se aflau diverse vehicule, pentru specializare mecanică, dar şi de 

corpul principal al şcolii, care este destinat filierei teoretice. Am avut şansa de a 

experimenta un sistem educaţional interesant, modern, bazat pe partea practică. 
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 În cele din urmă, am vizitat fabrica de hârtie SCA (o mare companie suedeză care se 

ocupă cu producţia celulozei şi a produselor obţinute din aceasta). Acolo, am asistat la 

procesul de producţie în sine. În plus, am aflat faptul că aceştia acţioneaza în 

conformitate cu normele anti-poluare şi cu dezvoltarea sustenabilă. De asemenea, ni s-a 

precizat că nimic nu se pierde, că totul se reclicează, şi că se replantează în mod constant 

puieţi în locul copacilor defrişati, pentru a menţine echilibrul natural.  
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 În cea de a doua zi, am participat la o activitate pe grupe, unde am lucrat alături de elevii 

din alte ţări la crearea unui logo pentru proiect. Ideea principală era de a realiza un poster 

cât mai sugestiv, aflat în concordanţă cu tema sustenabilităţii. Ulterior, a fost votat cel 

mai bun design. 

    

 

 Apoi, alături de elevii din Suedia, am luat parte la un atelier de lucru, unde fiecare grupă 

a confecţionat un animal din materiale reciclabile. S-a dorit astfel evidenţierea 

importanţei recliclării, dar şi a găsirii de noi întrebuinţări obiectelor care în mod normal 

ar ajunge la gunoi, astfel reducând nevoia materiei prime naturale. 
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 Către seară, în cadrul complexului “Himlabadet” ni s-a prezentat o serie de procese 

avansate de purificare a apei, evidenţiându-se din nou importanţa reciclării, dar şi a 

cercetării ştiinţifice realizate în acest scop. 
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 A treia zi a început printr-o activitate pe grupe (alături de elevii din Suedia şi din alte 

ţări), am realizat un poster în care am scris despre o problemă mondială actuală, în 

conexiune cu situaţia refugiaţilor şi a solicitanţilor de azil.  
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 Mai târziu, am vizitat hidrocentrala Bergeforsen, unde am putut vedea 3 turbine de mari 

dimensiuni. Am învăţat astfel că mijloacele alternative de producere a energiei electrice 

pot fi la fel, dacă nu mai chiar mai eficiente decât cele tradiţionale. Ni s-a expus de 

asemenea importanţa utilizării acestora, mai cu seamă că nu poluează mediul 

înconjurător, dar şi din cauză că, înafară de costurile de întreţinere, acestea reprezintă o 

metodă ieftină de obţinere a curentului electric. 
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 În cadrul celei de a patra zi, elevii suedezi şi cei veniţi din alte ţări au prezentat eseurile 

pe tema mediului înconjurător, a cauzelor poluării şi a soluţiilor pentru stoparea acestui 

fenomen în cadrul unei conferinţe care avea ca şi scop conştientizarea problemelor 

ecologice actuale. Am ajuns astfel la concluzia că faptele iresponsabile ale omului pot 

duce la o degradare acută a planetei, dar şi la ideea că împreună putem combate acest 

proces, implicându-ne în mod activ pentru a putea combate poluarea şi efectele sale 

distructive. 

    



ACTIVE CITIZENSHIP AND ENVIRONMENTAL AWARENESS 

THROUGH FORMAL AND NON-FORMAL EDUCATION 

10 
 

 A urmat activitate în aer liber: am fost în parcul natural ecologic Sidsjobacken, unde am 

desfăşurat diferite activităţi, pentru a încuraja dezvoltarea armonioasă a copiilor în natură, 

departe atmosfera apăsătoare a oraşului. 

    

 Apoi, am luat parte la o seară culturală suedeză; am asistat la diverse reprezentaţii de 

dansuri şi cântece suedeze, după care am gustat mancăruri tradiţionale. 

     

 În ultima zi, am asistat la ultimele prezentări pe tema dezvoltării sustenabile, reuşind 

astfel să ne îmbogăţim cunoştinţele în ceea ce priveşte măsurile ce se iau în jurul lumii 

pentru a combate poluarea. De asemenea, am ajuns la concluzia că totul depinde doar de 

noi, de motivaţia de noastră de a trăi într-un mediu sănătos. 
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 Către final, am fost prezenţi la inaugurarea unui aşa numit “cub”, unde au fost expuse 

mai multe materiale pe tema drepturilor omului, printre care şi posterele create de noi. 
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Câteva impresii ale noastre- elevii participanţi din România arată doar o 

parte din impactul pe care aceste activităţi îl au asupra beneficiarilor direcţi: 

 

Barbu Theodor - 17 ani: 

 Proiectul ACEAFNE, la care am participat în Suedia, m-a ajutat din mai multe puncte de 

vedere. Mi-am imbunătăţit abilitatea de a lucra în echipă, am aflat multe informaţii noi despre 

dezvoltarea sustenabilă şi economisirea de energie şi am întâlnit multe persoane care îmi 

împărtăşesc viziunea asupra problemelor de mediu actuale. În plus, proiectele prezentate de 

elevii din alte ţări mi-au oferit atât noi perspective asupra mediului înconjurător, cât şi idei noi de 

a contracara poluarea sau defrişarea masivă. Am aflat şi faptul că Suedia este un model de urmat 

în ceea ce priveşte respectarea normelor ecologice. A fost o experienţă extraordinară! 

 

Zăhărăchescu Ioan-Bogdan - 18 ani: 

 Mobilitatea în Suedia oferită prind intermediul proiectului ACEAFNE-ERASMUS mi-a 

oferit şansa de a-mi lărgi orizonturile în ceea ce priveşte o implicare activă în cadrul conservării 

mediului înconjurător. Am reuşit astfel să învăţ lucruri noi, să privesc problemele prezentul din 

mai multe perspective, să contribui în cadrul unui colectiv la elaborarea şi aplicarea de soluţii 

viabile, să descopăr noi tradiţii şi valori, dar şi să îmi fac noi prieteni. De asemenea, am putut să 

înţeleg mai bine că fiecare gest contează şi că totul depinde de noi, deoarece avem puterea de a 

schimba lumea în mai bine. 

 

Zepişi Andrei Laurenţiu - 13 ani: 

În cele 5 zile petrecute în Sundsvall - Suedia, am urmărit trei aspecte: să îmi însuşesc noi 

posibilităţi de a proteja mediul înconjurător , să văd cum înţeleg suedezii educaţia sustenabilă, şi 

să mă bucur de această experienţă, întrucât Suedia este considerată în Europa şi în lume o ţară 

dezvoltată. De asemenea, am urmărit cunoaşterea a noi persoane, copii, care provin din culturi 

diferite, vorbesc limbi diferite, şi totuşi cu care poţi comunica în limba engleză. Am vorbit cu o 

parte dintre aceştia şi am descoperit că sunt nişte persoane prietenoase, cu care nu cred că aş fi 

avut ocazia să vorbesc dacă nu ar fi existat acest proiect şi această reuniune de proiect. 

 

După această experienţă, simţim că ne-am întors acasă mai bogaţi cu noi cunoştinţe, abilităţi 

ecologice şi atitudini faţă de politicile europene legate de mediu şi de dezvoltarea sustenabilă, 

în general. 

 

Material realizat de către delegaţia şcolii în Suedia  

 


