
Sa continuamcalătoria noastrăprin ACEAFNE!:) 

În luna ianuarie, am fost preocupaţi de diseminarea activităţilor şi a  rezultatelor 

elevilor nostri. 

Înperioada 24-28.01. 2016, a avutloc la LANCHESTER –ANGLIA,  

primaactivitate de predare/învăţare/formare pentru profesori. La aceastăreuniune, 

au participat: prof. ZepişiSimonaValinda – coordonator de proiect la nivelulşcoliişi 

al parteneriatului,  prof. BobuRaluca Maria şi prof. Săvescu Cornelia Mariana. 

Scopul principal al  activităţii a fostformareaa 24 

profesoriîndomeniuleducaţieipentrudezvoltaredurabilăşicamesageriaiabilităţilorşic

ompetenţeordobandite, pentruceiaproximativ 115 profesori din echipele de proiect 

ale celor opt şcoli. 

În cadrul acestei întâlniri am oferit ţărilor partenere două albume “About US” cu 

design diferit, realizate de elevii Andreea Vlad şi Rareş Păunaş ( de la clasa a X-a 

B). 

 



 

 

 

   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 (05.02.2016).  

 Agenda activităţii a cuprins: 

-Introducere: Obiective  UNESCO - Dezvoltaresustenabilă, dezvoltaresustenabilă 

şi educaţia pentru dezvoltare sustenabilă (definirea conceptului), abilităţi 

pentru dezvoltare durabilă, competenţele profesorului implicat în  educaţia 

pentru dezvoltare durabilă, brainstorming 

-Prezentarea obiectivelor globale : Clean water and sanitation, Renewable 
Energy,Life below water,Life on land, Responsible consumption, Climate action 
(probleme, obiective specifice, oportunităţi de învăţare, grilă curriculum, 
resurse de învăţare)  



-Activităţi de grup. Schimb de idei.Reflecţii. 

-Evaluarea activităţii 

 

  Profesorii paricipanţi  vor avea de realizatşiimplementatîn curriculum până la 15 

martie,  o activitateconcentratăpeunuldintreceleşaseobiective. De asemenea, 

vorgândicâte o oportunitate de învăţare  (dupamodelele de la activitatea de 

formare) pentrufiecareobiectiv global din celeşaseabordate, pentru o categorie de 

vârstă.  Ideileprofesorilorparticipanţivorcontribui la îmbogăţireaprimuluiprodus 

final “ Teacher Training Curriculum on Environmental Issues” realizat de Suediaşi 

Anglia. 

 Prima activitate integrată în curriculum: 

15.02.2016- clasa a VII-a 

Biologie: Resursele energetice 

Prof. Săvescu Cornelia 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Coordonatorul proiectului a realizat un panou de monitorizare a activităţii ţărilor 

partenere, pe care aceştia îl vor completa până la 15 martie 2016. 

In luna februarie, pregătim participarea  la activităţile Short-term exchanges of 

groups of pupils şi Short-term joint staff training events din Suedia ( Conferinţa 

elevilor:|”Sustainable development and energy consumption for a sustainable 

living”, prezentareaunorexemple de activităţiformaleşi non-formale). 

 

 


