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“ACTIVE CITIZENSHIP AND ENVIRONMENTAL AWARENESS THROUGH FORMAL AND NON-

FORMAL EDUCATION” (ACEAFNE) 

 

 

În cadrul Proiectului de Parteneriat  Strategic  (Programul  Erasmus+) – “CETĂŢENIE ACTIVĂ ŞI 

SPIRIT ECOLOGIC PRIN EDUCAŢIE FORMALĂ ŞI NON-FORMALĂ” (ACEAFNE), au avut loc la 

Wschowa- POLONIA în perioada 27.02.2017-03.03.2017, două activități de formare, predare și învățare:  

-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, şi 

elevii:  Pavelescu Viviana Andreea (clasa a VIII-a A), Vlad Andreea Diana, Păunaș Adrian Rareș (clasa a XI-a B), 

Bosnea Vlad Alexandru (clasa a XI-a C) și Nițu Cristina Ana Maria (clasa a XII-a G). 

         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. 

Agenda activităţilor comune profesori elevi a cuprins: 

 Intâlnirea tuturor delegaţiilor  a avut loc în amfiteatrul şcolii gazdă; a avut loc prezentarea fiecărei delegații; 

prezentările au fost intercalate cu momente artistice pregătite de ţara gazdă. 
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 Vizita ghidată a școlii 

     
 Ju-Jitsu Show și Zumba Show (elevii și profesorii au participant la dansuri sportive și la reprezentații de Ju-

Jitsu) 

   
 

 Vizitarea turnului de apa din Wschowa 
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 Vizitarea Centrului de Științe Naturale –Johannes Kepler din Zielona Gora (elevii și profesorii au vizitat 

centrul și au participat la diverse worksop-uri interactive prin intermediul cărora au învățat/aprofundat diferite 

lucruri  despre corpul uman, conductibilitatea materialelor, efectele mecanicii în viața de zi cu zi (presiune, scripeți, 

energie cinetică, energie potențială), mișcarea maselor de aer, poluarea mărilor și oceanelor, iluzii optice, etc. 
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 Vizită tematică la Planetarium; vizionarea filmului „Eaarth, moon, sun” 

   



ACTIVE CITIZENSHIP AND ENVIRONMENTAL AWARENESS 

THROUGH FORMAL AND NON-FORMAL EDUCATION 

5 
 

 

 Chemical Show- prezentat de dr. Mateusz Stocki de la Universitatea „Adam Mickiewicz” din Poznan ( au 

 fost prezentate diferite experimente cu azot lichid, acetonă,  bicarbonat de calciu - efecte asupra obiectelor din 

jur; au fost prezentat exemple de schimb de energie cinetică în energie potențială,etc.) 

    
 

 Art Workshop- realizarea unor costume din materiale reciclabile; Eco Fashion Show- prezentarea 

 costumelor realizate  

 

    
 

    
 Călătorie la Slawa- ECO CAMP 
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 Vizitarea Parcului Natural Puszcza Tanowska (reprezentanți ai Parcului au prezentat câteva detalii 

istorice, geografice și ecologice despre pădure, calota glaciară, transformarea mediului ca urmare a 

dispariției calotei glaciare, etc). 

   
 

 Vizită la stația meteorologică din Radzyn 

  
 Vizitarea turnului de observare „Joanna” 
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 Jocuri eco-lingvistice (Echipa din România a prezentat un joc care combină spiritul de echipă, agilitatea 

participanților cu dezvoltarea deprinderilor de reciclare selectivă a deșeurilor; jocul prezentat de echipa 

Romaniei a avut un real succes, fiind solicitați să îl reia de două ori) 

 

   

 

 

  
Agenda de lucru a profesorilor a cuprins pe lângă activitățile comune: 

- Observarea unei lecții transdisciplinare (economie și geografie) 
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- Schimb de bune practici- din partea școlii noastre au fost prezentate trei  activități : una formală integrată la 

 ora de matematica- „CONSUMUL RESPONSABIL – PROCENTE SI STATISTICI” (realizată de prof. Laura 

Erculescu) și două non-formale: „GREEN CITY” (realizată de prof. Trandafir Carmen) și FLASHMOB de 

promovare a proiectului (realizat de prof. Păunescu Camelia și Iugulescu Ciprian) 

   
- Prânz la Palm Hause (un restaurant amenajat într-o mini grădină cu palmieri) 
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- Întâlnirea coordonatorilor (discuții despre managementul de proiect, planul de acțiune, ghidul metodologic, 

monitorizare, diseminare, termene, LTT din Italia). 

     Agenda de lucru a elevilor a cuprins pe lângă activitățile comune: 

o Exercițiu tematic de orientare turistică 

o Realizarea unui dicționar multilingvistic cu termeni despre protecția mediu 
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  La finalul activităților LTT, au fost înmânate cerificatele și felicitați particinții. 

   
 Elevii participanți s-au bucurat de experiențe deosebite și atractive. Aceaste activităţi au 

contribuit la dezvoltarea în plan profesional a profesorilor participanţi, dar şi în plan personal, individual pentru 

elevii şi profesorii participanţi, toţi întorcându-se acasă cu noi cunoştinţe, abilităţi şi atitudini. 

 

 

         Urmăriți site-ul nostru: http://aceafne.ienachita.com/!!! 

 

Material realizat de către prof. Zepiși Simona- coordonator de proiect 

 
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. 

 

http://aceafne.ienachita.com/

