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Sesiuni de instruire pentru cadre didactice 

Educatori pentru Natură 

 

 Introducere generală 

Proiectul Natura în şcoli şi şcoala în Arii Protejate a fost elaborat pentru a contribui la creşterea nivelului de 

conştientizare a cetăţenilor cu privire la rolul şi importanţa ariilor naturale protejate prin simularea vizitării acestor 

arii de către copii şi părinţi, prin creşterea capacităţii profesorilor şi personalului din arii protejate de a oferi 

educaţie ecologică şi prin implicarea copiilor în activităţi practice de tip Junior Ranger. 

Considerăm că prin educarea copiilor putem avea  pe termen lung un impact semnificativ  în percererea şi 

abordarea corectă a procesului de dezvoltare durabilă, inclusiv la recunoaşterea importanţei ariilor protejate nu 

numai pentru protecţia naturii şi a mediului.  

Promovăm educaţia ecologică ca fiind o modalitate de a face transfer de idei, norme etice, abordări şi date 

considerate a fi relevante pentru o interacţiune armonioasă a omului cu natura. Prin educaţia ecologică, una 

dintre preocupările principale ale ProPark Fundaţia pentru Arii Protejate , este să contribuie la creşterea nivelului 

de conştientizare şi informare cu privire la subiectul de mediu.  

 Scopul si obiectivele sesiunii de instruire 

Programul doreşte să vină în ajutorul cadrelor didactice să transmită cât mai eficient copiilor importanţa 

conservării naturii şi a protecţiei mediului în contextul dezvoltării durabile. Se doreşte să se comunice: 

 Instrumentele existente la nivel naţional de educaţie ecologică şi cum anume se pot utiliza acestea. Pentru 

aceasta se vor pregăti două sesiuni speciale de prezentare a Bibliotecii Virtuale a Naturii şi a programului 

Paşaportul Copiilor pentru Arii Protejate, 

 De asemenea va fi organizată o sesiune de introducere în contextul ariilor protejate din România, tipologia 

acestora şi care este rolul şi importanţa lor, 

 Interpretarea naturii și animația pentru natură. Similarități și diferențe raportat la educația ecologică,  

metoda proiectului de animație, 

 Se vor prezenta diferite manuale de educaţie ecologică disponibile la nivel naţional şi modalităţi de 

utilizare la clasă, 

 Activitate de brainstorming și discuții pentru a genera idei și propuneri pentru promovarea programului si 

transformarea lui într-un program pe termen lung și de mare impact, 

 Propuneri de program pentru Săptămâna Altfel în ariile protejate, 
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 Concepere de către participanți de activități educative pe teme alese sau propuse, urmată de o sesiune de 

prezentare. Programele elaborate de către participanţi vor fi încurajate să fie prezentate la clasa cu 

copiii, împreună cu trainerii cursului care veni în şcolile fiecărui participant pentru o sesiune 

demonstrativă.  

 In urma programului, participanţii vor primi un certificat de participare emis de Fundaţia ProPark si de 

asemene, la cerere, se pot emite adeverinţe de participare adresate instituţiilor şcolare. 

  Locaţii şi perioade 

Vom organiza 3 cursuri a cate 15 participanti fiecare , si anume: 

 Cluj, 14-18 Aprilie 2015  

 Braşov, 22-26 Iunie 2015 

 Deva, 1-5 Noiembrie 2015 (dorim să organizam cursul în timpul vacanţei intersemestriale, perioada se 

poate modifica în funcţie de desemnarea perioadei de la începutul anului şcolar). 

După desfăşurarea fiecărui program de curs, trainerii vor însoţi participanţii la cel puțin o ora de lecţie 

demonstrativă de educaţie ecologică în cadrul şcolilor unde profesează. În cadrul orelor, participanţii vor avea 

ocazia de a pune în practică cunoştinţele dobândite şi programul creat dar şi de a observa modul de lucru al 

trainerilor.  

 Transportul participanţilor 

Participanţii vor primi detalii cu privire la locaţia desfăşurării cursurilor cu cel puţin 2 saptămâni înainte de 

începere. Fiecare participant  este rugat să identifice  mijloacele de transport necesare şi să se aducă bilete de 

transport/bonurile fiscale în original pentru decontare la locaţia cursului. 

Bonurile de combustibil urmează să fie decontate după calcularea distanţei parcurse, indicate pe site-ul Via 

Michelin (http://www.viamichelin.com/), în limita a 7.5l de combustibil la 100 km.  

Nu se vor accepta bonuri de taxiuri spre decontare.  

 Agenda 

Agenda programului de instruire este prezentată la secţiunea Agenda Sesiune de Instruire.Putem include sesiuni 

speciale de discuţii, la solicitare, dupa finalizarea zilnică a programului. Orice sugestii, propuneri sau idei vă rugam 

să ni le comunicaţi la adresa: ruxandra.nitu@propark.ro înainte de începerea cursului.  

 Înscrierea participanţilor 

Vă puteţi înscrie completând acest formular de înregistrare disponibil aici – link . 

Vă aşteptăm la curs! 

http://www.viamichelin.com/
mailto:ruxandra.nitu@propark.ro
https://docs.google.com/forms/d/11tIQUzDJcmd0Aymq8ROa0KgqPd3KJtQbxQlWsATDTjI/viewform

