
 

 
 

 

 

COLEGIUL NAŢIONAL 

 “IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU” 

 

 

 

“ACTIVE CITIZENSHIP AND 

ENVIRONMENTAL AWARENESS  

THROUGH FORMAL AND NON-FORMAL 

EDUCATION” 

 

 

 

 (ACEAFNE) 

2015-2017 

Programul Erasmus + 

Parteneriate Strategice (Acțiunea Cheie 2) 

Idei şi exemple de bună practică  

 

 

 

  



 

  



 

 

COORDONATOR: Colegiul Naţional “Ienăchiţă 

Văcărescu”  Târgovişte - ROMÂNIA 

Echipa de coordonare şi implementare: 27 profesori 

PARTENERI: Portugalia, Lithuania, Polonia, Suedia, 

United Kingdom, Italia, Cehia 

        Protecţia mediului este o prioritate a lumii 

contemporane, regasită în Strategia de la Lisabona şi apoi 

continuată in strategia Strategia UE 2020  prin  EU 

Environment Action Programme to 2020. 

     SCOPUL acestui proiect este de a dezvolta prin 

copoperare multinatională (schimb de bune practici, 

aplicarea unor practici inovatoare bazate pe învăţare 

colaborativă, gândire critică, utilizare strategică a TIC) 

instrumente/metodologii care să faciliteze predarea/învăţarea 

în contextul educaţiei pentru dezvoltare durabilă, în special 

pentru mediu. 

      

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 competentelor 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 și practici 

inovatoare 

    Un scurt REZUMAT pentru ce am realizat până 

acum: 

 

I. TRAINING PE DOMENIUL NON-FORMAL 

URMAT DE 19 ACTIVITĂŢI NON-FORMALE 

PENTRU 605 ELEVI 

 

 

 



 

 

II. TRAINING PE EDUCAȚIA PENTRU MEDIU – UK  

(au participat 3 profesori)  

 

 



 

 

Considerăm că materialele următoare pot fi foarte 

utile în activitatea de educaţie pentru mediu şi dezvoltare 

sustenabilă.    

 Cele 17 obiective globale pentru dezvoltare 

sustenabilă stabilite de UNESCO la 25.09.2016 

(http://en.unesco.org/sdgs) 

 

 

 

 

 

 

http://en.unesco.org/sdgs


 

                
 

 

 Afişele celor şase obiective globale Nr. 6: Clean water 

and sanitation, Nr. 7: Renewable Energy, Nr.14: Life 

below water, Nr.15: Life on land, Nr. 12: Responsible 

consumption, Nr.13: Climate action  stabilite în urma 

brainstorming-ului din Portugalia în funcţie de 

necesităţile ţărilor partenere. 

      Le puteţi accesa la adresa: 

http://aceafne.ienachita.com/project-2/transnational-

meetings/ 

       Aceste ţinte strategice vor fi abordate  pe parcursul 

proiectului ca urmare a dezvoltării cunoştinţelor, abilităţilor 



 

şi atitunilor educatorilor pentru a aborda educaţia 

sustenabilă. 

 filme educaţionale care pot fi utilizate în captarea 

atenţiei elevilor şi  care pot fi vizualizate  la adresele: 

*https://www.ted.com/talks/michael_pritchard_invents_a_w

ater_filter#t214758, 

*https://www.ted.com/talks/richard_turere_a_peace_treaty_

with_the_lions#, 

*https://www.youtube.com/watch?v=7c9mSVPXYxU, 

*https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHml)   

 resurse/idei  pentru predare:  

Worlds Largest Lesson Website 

• https://www.tes.com/worldslargestlesson/lesso

n-plans/ 

Pollution Lesson Plan 

• http://tg1wllcdn.bonsaitiger.com/localised/en/1

8%20The%20Impact%20of%20Pollution%20o

n%20Our%20Planet%20and%20Our%20Lives

.pdf  

Global Dimension Website Activities 

• https://globaldimension.org.uk/worldslargestles

son/lifeonland  

Primary and Lower Ability 

• http://www.made2bmadeagain.org/ 

Secondary and Further Education 

• http://www.ellenmacarthurfoundation.org/progr

ammes/education/schools-colleges  

• https://kumu.io/ellenmacarthurfoundation/educ

ational-resources#ce-general-resources-

map/key-for-general-resources-map   

From the USA – online store (not free) 

• https://www.facingthefuture.org/ShopCurriculu

m/ShopCurriculaCatalog/tabid/652/Default.asp

x#.VqIYrPmLTIU  

https://www.youtube.com/watch?v=7c9mSVPXYxU
https://www.youtube.com/watch?v=7c9mSVPXYxU
https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHml)-elaborarea
http://tg1wllcdn.bonsaitiger.com/localised/en/23%20Protect%20Life%20Below%20Water.pdf
http://tg1wllcdn.bonsaitiger.com/localised/en/23%20Protect%20Life%20Below%20Water.pdf
http://tg1wllcdn.bonsaitiger.com/localised/en/18%20The%20Impact%20of%20Pollution%20on%20Our%20Planet%20and%20Our%20Lives.pdf
http://tg1wllcdn.bonsaitiger.com/localised/en/18%20The%20Impact%20of%20Pollution%20on%20Our%20Planet%20and%20Our%20Lives.pdf
https://globaldimension.org.uk/worldslargestlesson/lifeonland
https://globaldimension.org.uk/worldslargestlesson/lifeonland
https://globaldimension.org.uk/worldslargestlesson/lifeonland
https://globaldimension.org.uk/worldslargestlesson/lifeonland
http://www.made2bmadeagain.org/
http://www.made2bmadeagain.org/
http://www.made2bmadeagain.org/
http://www.ellenmacarthurfoundation.org/programmes/education/schools-colleges
http://www.ellenmacarthurfoundation.org/programmes/education/schools-colleges
https://kumu.io/ellenmacarthurfoundation/educational-resources
https://kumu.io/ellenmacarthurfoundation/educational-resources
https://www.facingthefuture.org/ShopCurriculum/ShopCurriculaCatalog/tabid/652/Default.aspx
https://www.facingthefuture.org/ShopCurriculum/ShopCurriculaCatalog/tabid/652/Default.aspx
https://www.facingthefuture.org/ShopCurriculum/ShopCurriculaCatalog/tabid/652/Default.aspx
https://www.facingthefuture.org/ShopCurriculum/ShopCurriculaCatalog/tabid/652/Default.aspx


 

   Suportul de curs poate fi găsit şi valorizat de pe 

site-ul proiectului http://aceafne.ienachita.com/project-

2/transnational-meetings/ 

        Ca urmare a participării celor trei profesori la această 

sesiune de formare,  aceştia au realizat o activitate similară 

cu  16 profesori din echipa de implementare de la nivelul 

şcolii. 

         Schimbul de bune practici în Suedia ne-a 

prezentat cum poate fi folosit GapMinder în educaţia 

sustenabilă, ca instrument in sala de clasa. O serie de 

materiale utile, care pot fi folosite în activităţile integrate 

în curriculum pot fi găsite exploatând site-ul:   

http://www.gapminder.org/  

http://www.gapminder.org/world-offline/ 

 Deosebit de important este acest link 

http://www.gapminder.org/for-teachers/ care poate fi 

utilizat în cadrul a diverse ore de curs. 

 

http://aceafne.ienachita.com/project-2/transnational-meetings/
http://aceafne.ienachita.com/project-2/transnational-meetings/
http://www.gapminder.org/
http://www.gapminder.org/world-offline/
http://www.gapminder.org/for-teachers/


 

 

 

III. REALIZAREA PRIMULUI PRODUS 

INTELECTUAL DE CĂTRE SUEDIA ŞI ANGLIA -

“Teacher Training Curriculum on Environmental 

Issues”. Acesta este implementat, revizuit şi adaptat la 

realităţile şi curriculumul specific celor opt ţări 

partenere. Fiecarea ţară contribuie cu idei de 

oportunităţi de învăţare.  România a propus aproximativ 

90 de oportunităţi de învăţare, pentru cele şase ţinte, la 

diverse discipline: Fizică, Chimie, Biologie, Desen, TIC, 

Limba franceză, Limba engleză, Limba română, etc. 

    

 

Un exemplu pentru obiectivul Nr. 7: Renewable 

Energy pe care îl puteţi găsi alături de alte exemple, pe 

site-ul proiectului: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Age Opportunities 
Subject 

Links 

9 - 11 * What is renewable energy? 

* How does it differ from fossil fuel 

produced energy? 

* Make your own wind turbine and 

test it.  

Science 

STEM 

PSHE 

11 - 14 *Is renewable energy the answer to 

our long term energy needs?  

*What are likely to be the next big 

improvements in renewable 

technology? 

STEM 

Science 

  

14 - 16 *Identify career opportunities within 

the renewable energy sector across 

the world 

*Map investment in renewable 

energy around the world 

Careers 

education 

Geography 

16 - 18 *Can the industrialisation of Africa 

be achieved through renewable 

energy sources? Discuss. 

*What are the opportunities for 

European countries to collaborate 

and join together their supplies of 

electricity? What benefits could this 

achieve? Present your ideas. 

Science 

STEM 

Geography 

  

 

 

 



 

IV. REALIZAREA A 24 DE ACTIVITĂŢI 

FORMALE ca urmare a participării profesorilor la 

activităţile de diseminare şi valorizare a rezultatelor din 

cadrul trainingului din UK, cu participarea a 637 elevi 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

V. Întâlnire profesori/elevi/reprezentanți ai 

Autorităţii de Protecţie a Mediului Dâmboviţa, 

Universitatea Valahia - Facultatea de Inginerie a 

Mediului 

 

   



 

Agenda activităţii:  

 

1."Bune practici în monitorizarea poluării 

atmosferice în zonele urbane, pentru o protecție eficientă 

a copiilor la riscurile asupra sănatății" - Universitatea 

Valahia din Târgoviște - Prof.univ.dr.ing. Ștefania 

IORDACHE, Conf. univ.dr. ing. Daniel DUNEA, Ș.l.dr.ing. 

Laurențiu Predescu 

 

2. "7 miliarde de vise. O planetă. Consumă 

moderat” – Agenția pentru Protecția Mediului 

Dâmbovița  - Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu -

Deșeuri, Substanțe Chimice Periculoase - Consilier Dorela 

MIRICĂ 

 

3. Discuţii libere 

 

 



 

 

 

 
 



 

 
 

 

VI. Îmbunătăţirea site-ului proiectului 

http://aceafne.ienachita.com/ unde puteţi găsi informaţii 

despre şcolile partenere şi sistemul educaţional al ţărilor 

partenere ( pe care le puteti utiliza la orele de geografie), 

linkuri catre şcolile partenere pentru a putea vizualiza 

produsele/rezultatele lor, prezentarea activităţilor 

transnaţionale,  jurnalul proiectului la nivelul celor opt ţări, 

despre evaluare, diseminare, monitorizare, exemple de 

activităţi din alte şcoli, activităţile formale şi non-formale 

derulate până în prezent la nivelul şcolii noastre. Toate 

informaţiile prezente  şi cele pe care le vom ataşa pe parcurs, 

considerăm ca pot deveni foarte utile în activitatea oricărui 

cadru didactic pasionat de a susţinerea educaţiei pentru 

sustenabilitate!  

   Aşadar, urmăriţi noutăţile pe site-ul nostru! 

http://aceafne.ienachita.com/ 

http://aceafne.ienachita.com/


 

 
 

 

VI. Vizită la Institutul de cercetare din cadrul 

Universităţii ValahiaTârgovişte 

 

     CE URMEAZĂ ÎN ACEST AN? 

 CONFERINŢA ELEVILOR: “Sustainability 

Development and Energy Consumption for an 

Ecological Society” – în cadrul căreia vor fi 

valorizate / exploatate produsele / rezultatele 

elevilor care au participat la concursurile de 

selecţie pentru mobilităţi sau alte produse 

realizate în cadrul activităţilor formale/non-

formale 

 EXPOZIŢIE de afişe, pliante, desene cu prilejul 

Zilei Mondiale a Pământului 

 Studiu referitor la nivelul zgomotului în 

Târgoviște 

 Organizarea cu sprijinul GĂRZII DE MEDIU- 

COMISARIATUL DÂMBOVIŢA ŞI PETROM a 

unei simulări de poluare accidental 



 

 REALIZAREA UNOR SĂPTĂMÂNI ALE 

RECICLĂRII: pet-uri, plastic, baterii, hârtie, 

carton, doze de aluminiu, etc – concursuri între 

clasele din grupul ţintă 

 TRAINING PENTRU PROFESORI ÎN 

LITHUANIA ÎN DOMENIUL INTEGRĂRII 

INSTRUMENTELOR IT ÎN EDUCAŢIA 

PENTRU MEDIU 

 FORMAREA/INFORMAREA PROFESORILOR 

DE LA NIVELUL ŞCOLII DE CĂTRE 

PARTICIPANŢII LA ACTIVITATEA DIN 

LITHUANIA 

 REALIZAREA UNOR SĂPTĂMÂNI ALE 

RECICLĂRII 

Fiind un proiect în care învăţăm şi aplicăm 

progesiv cum să abordăm sistematic educaţia pentru 

mediu, fiecare activitate deschide orizontul altor idei, 

altor activităţi, altor colaborări cu instituţii care au 

acelaşi scop: educarea tinerilor în spiritul educaţiei 

sustenabile. 

 REALIZAREA UNEI BROŞURI ÎN LIMBA 

ROMÂNĂ CU ACTIVITĂŢILE NON -

FORMALE ŞI FORMALE PROPUSE  ŞI 

IMPLEMENTATE ÎN CADRUL 

PROIECTULUI  pe care o considerăm deosebit 

de utilă profesorilor interesaţi de educaţia pentru 

mediu 

 Alte întâlniri cu Autoritatea de Protecţie a 

Mediului Dâmboviţa 

           Preconizăm un impact pozitiv la nivelul elevilor, 

profesorilor, şcolii, comunităţii: schimbarea atitudinii faţă de 

mediu, formarea şi dezvoltarea unui comportament ecologic 



 

la elevi, dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor de lucru 

ale profesorilor în domeniul educaţiei pentru mediu, 

dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba engleză, 

de  utilizare a instrumentelor IT, creşterea capacităţii 

instituţionale în abordarea educaţiei pentru dezvoltare 

durabilă, dezvoltarea unor relaţii de colaborare inter-

instituţionale, completarea triadei şcoală – comunitate –

părinţi prin atragerea părinţilor la activităţi,  stimularea 

dorinţei elevilor de a continua să înveţe, prevenind riscul de 

părăsire timpurie a  şcolii.  

         Formarea profesorilor la standarde europene, 

instrumentele/strategiile de lucru elaborate, schimbul de 

bune practici, deschiderea profesorilor şi şcolilor față de  

cooperările naţionale  inter-sectoriale  şi internaţionale vor 

aduce beneficii pe termen lung instituţiilor partenere. 

Aplicarea noii  strategii de educaţie pentru mediu,  elaborată 

prin eforturi comune, va induce efecte pozitive la nivel 

atitudinal şi comportamental la nivelul participanţilor care 

vor fi capabili să acţioneze în vederea menținerii şi 

îmbunătățirii calităţii mediului pentru a preveni problemele 

mediului în viitor. 

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană. 

Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al 

autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala 

utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 

 

Profesor coordonator,  

Zepiși Simona Valinda 

 


