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SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE

Schimbările climatice
18-24.11.2019

Nr.
crt.

Titlul
activităţii

Tipul
activităţii

1.

Schimbările
climatice şi
politicile UE

Dezbatere

2.

Ape mai
curate

Ecologizare

Benefici
ari

Obiective

Data

Conștientizarea modului
în care
schimbările
climatice
influențează
mediul înconjurător;
Identificarea factorilor de risc pentru
mediu;
Problematizarea politicilor U.E. privind
schimbările climatice;
Dezbaterea politicilor României privind
schimbările climatice
Implicarea elevilor în activităţi de
ecologizare a suprafeţelor acvatice
Dezvoltarea abilităţilor practice a elevilor
Sensibilizarea elevilor privind necesitatea
protejării mediului înconjurător

18.11.
2019

60 elevi
XIIB, XIE
1 cadru
didactic

18.11.
2019

12 elevi
XIA, C

Parteneri/
Colaboratori
-

CNAE Tecuci

Rezultate obţinute
Conștientizarea consecinţelor
schimbărilor climatice care
devin din de în ce mai vizibile
la nivel național și continental

Coordonatori
Miron Dorica
Nicolau Doina
Onica Monica
Iuliana

15 saci cu deşeuri
Ungan CezarFormarea unei atitudini civice Iulian
şi ecologice
Creşterea
gradului
de
conştientizare a nevoii de
ocrotire a naturii și a
biodiversității în rândul elevilor

3.

Protecția
mediului,
condiția
vieții

Dezbatere
Concurs de
desene şi
colaje

4.

Trăieşte şi
reciclează!

Campanie
de
colectare
selectivă a
deşeurilor

5.

Efectele
încălzirii
globale

6.

Schimbarea
la față a
educației
climatice

Vizionare
film
documenta
r
Dezbatere
Concurs de
creaţie
literară

7.

Climate vs
technology

Dezbatere

Identificarea principalelor probleme ale
mediului înconjurător care presupun o
atenție sporită din partea statelor, dar și
din partea cetățenilor;
Formarea de atitudini și comportamente
în spiritul respectului față de mediul
natural;
Dezvoltarea creativităţii şi a simţului
artistic al elevilor
Implicarea tinerilor în activități de
colectare selectivă a deșeurilor ca
metodă de îmbunătăţire a calităţii
mediului;
Cultivarea, în rândul tinerilor, a dragostei
și respectului față de natură

19.11.
2019

27 elevi
V

Pamfile GabrielaNina
Ilaş Constantin
(membri în juriu)

Conștientizarea
gravităţii Nicolau Doina
problemelor de mediu în Miron Dorica
contextul creşterii populaţiei
lumii
Creşterea motivaţiei elevilor
de a acţiona pentru
îmbunătățirea calității
mediului înconjurător şi a vieţii

19.11.
2019

109 elevi
IX - XII

CNAE Tecuci
SC BIPECO SRL

Identificarea şi analiza efectelor poluării 19.11.
și ale încălzirii globale asupra universului 2019
natural și uman

60 elevi
VII, XD

Călianu Marcela
Olimpia

Conştientizarea importanţei
colectării selective ca metodă
de reducere a deşeurilor şi de
de îmbunătăţire a calităţii
mediului
2060 kg de maculatură
50 kg de carton
65 kg de PET-uri
15 kg de doze aluminiu
Conştientizarea importanţei
asumării
responsabilității
individuale față de protejarea
mediului de viață

Dezvoltarea unei relații directe a elevilor
cu natura, inclusiv la nivel emoțional, a
unui simţ al responsabilității individuale
și comunitare;
Stimularea creativităţii elevilor prin
identificarea unor soluţii la problemele
de mediu
Sensibilizarea elevilor privind
consecinţele schimbărilor climatice;
Dezvoltarea spiritului civic şi a gîndirii
critice a elevilor

19.11.
2019

83 elevi
XIA, D,
XIIA

bibl. Cojocaru
Florina

20.11.
2019

20 elevi
XA

Bibliotecar
Ciobotaru Florina

Voinea
Dumitru
Arhire Felix

Nicolau
Luminiţa
Lupu Cristina
Horinceanu
Nicoleta
Conştientizarea
necesităţii Cristovici
trecerii de la o atitudine de Rodica
„eco-indiferenți”
la
un
comportament
responsabil
faţă de problemele de mediu;
83 de eseuri argumentative;
9 premii acordate
Creşterea
gradului
de Onica Monica
conștientizare în rândul tinerei Iuliana
generaţii privind problemele
actuale ale
mediului

8.

Environmen
tally
Friendly

Concurs de
eseuri si
postere

Dezvoltarea spiritului participativ al
elevilor, în contextul schimbărilor
climatice;
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare a
ideilor creative autentice

20 –
22.11.
2019

120 elevi
XB, C, E, F
XI E

9.

#ecoprovoc
are.
Plantează
un copac!

Plantare de
copaci

Dezvoltarea spiritului ecologic și
responsabilizarea copiilor cu privire la
protejarea mediului înconjurător
Încurajarea lucrului în echipă ca
modalitate de întărire a relaţiilor de
prietenie

21.11.
2019

31 elevi
VIII
1 părinte

10.

Impactul
schimbărilor
climatice –
ce ştii?

Concurs
Kahoot
Dezbatere

22.11.
2019

26 elevi
XF

11.

Gesturi mici
pentru
viitorul
planetei

Vânătoare
de comori
Dezbatere

Înţelegerea importanţei fenomenului de
încălzire globală în societatea
contemporană;
Precizarea consecinţelor şi riscurilor
asociate schimbărilor climatice;
Identificarea unor măsuri de prevenire şi
combatere a efectelor schimbărilor
climatice;
Identificarea gesturilor prietenoase cu
mediul pe care le putem face zilnic;
Sensibilizarea elevilor privind importanţa
asumării
responsabilităţii pentru propriile acţiuni

24.11.
2019

20 elevi
VII, VIII

Cercetaşii
României – C.L.
„Oltea Doamna”
Tecuci

Constientizarea gravităţii
efectelor negative ale
schimbărilor climatice şi a
necesităţii implicării personale
în protejarea mediului
înconjurător
12 premii acordate
Conştientizarea de către elevi
a rolului pe care îl pot avea în
protejarea mediului
înconjurător Creşterea
motivației elevilor de a se
implica activ în activități
ecologice
Creşterea gradului de
informare privind consecinţele
schimbărilor climatice
Conştientizarea necesităţii
adoptării unui stil de viaţă
durabil

Ciobanu Rodica
Ţupu
Lăcrămioara

Creşterea motivaţiei elevilor
de a se angaja în acţiuni de
mediu și de a-și schimba
comportamentul pentru a
avea un impact mai mic asupra
naturii

Munteanu
Mihaela-Nina

Miron
Magdalena

Mărgărint
DanielaNicoleta
Bărbieru
Nicoleta
Georgiana

Coordonator pentru programe şi proiecte
educative şcolare şi extraşcolare,
Prof. Munteanu Mihaela-Nina

