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Obiective  
După Summit-ul Pământului din 2002, UNESCO a lansat în 2005, 
deceniul EducaŃiei pentru Dezvoltare Durabilă (EDD). Utilizarea 
eficientă a energiei, reducerea poluării mediului, conservarea 
resurselor de combustibili fosili şi prevenirea schimbărilor 
climatice sunt o parte integrantă a EDD care face parte acum din 
curricula naŃională din toate Ńările europene. Este necesar un proces 
de învăŃare pe tot parcursul vieŃii, care trebuie să înceapă în şcoli, 
de înŃelegere a cauzei şi efectului şi care necesită cunoştinŃe din 
domeniul ştiinŃei. 
“Changing with the Climate” (CwC) este o reŃea educaŃională care 
leagă şcoli din întreaga Europă pentru a dezvolta metode de predare 
şi învăŃare şi pentru a încuraja acŃiuni pozitive privind schimbările 
climatice. 

ReŃeaua evaluează resursele existente. Se adună şi se revizuiesc 
aceste resurse ca fiind noi cunoştinŃe al căror impact devine 
disponibil. Şcolile sunt încurajate să le utilizeze pentru a face ştiinŃa 
mai interesantă şi mai relevantă pentru viaŃa de zi cu zi. ReŃeaua 
ajută cadrele didactice să îşi dezvolte abilităŃi multi-disciplinare 
pentru a transforma instruirea cognitivă în realizarea acŃiunilor. Se 
încurajează şi se stimulează abordarea europeană a unui subiect cu 
impact global.  

Acest workshop subliniază experienŃa şcolilor din judeŃul 
DâmboviŃa, în protejarea mediului înconjurător datorată 
schimbărilor climatice, oglindită în acŃiuni desfăşurate de membrii 
reŃelei.  
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Program Workshop 
 
09.30 Înregistrare participanŃi 

10.00 Bun venit, introducere  - Prof. univ. Adriana 
Alexandru (ICI, Bucureşti, România) 

10.20 Natura şi omul – Prof. Radu Tăbârcă (Liceul Teoretic 
„Ion Heliade Rădulescu”, Târgovişte) 

10.40 Şi noi protejăm mediul înconjurător – Prof. Izabel 
Baicu (Grupul Şcolar Industrial „Aurel Rainea”, 
Fieni) 

11.00 Pauza  

11.20 Apără natura pentru a limita schimbările climatice – 
Prof. Elena Stan (Liceul Teoretic „Petru Cercel”, 
Târgovişte) 

11.40 Schimbări climatice în bazinul Dâmboviței – Prof. 
Nicoleta Păunaş (Liceul de Arte „Bălaşa Doamna”, 
Târgovişte) 

12.00 Campanie de promovare a zilei mondiale a apei – 
Prof. Marius DuŃă (Grupul Şcolar „Voievodul 
Mircea”, Târgovişte) 

12.20 DiscuŃii şi rezultate  

 


