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In scoala ta?

E loc pentru

Vrei ca elevii tăi să se conecteze mai 
bine cu natura și să învețe lucruri noi 
prin activități practice?

Școli verzi: educație de mediu la nivel 
național” este ce-a de-a II-a etapă a 

proiectului început în anul 2014 prin 
care s-a dezvoltat o platformă al cărei 

scop este facilitarea introducerii 
eco-educației în școală, într-o manieră 
care să încurajeze contactul direct cu 
natura și învățarea experiențială. Prin 

acest proiect ne-am propus să 
completăm oferta educațională din 

România, la nivelul claselor gimnaziale, 
cu un curs opțional de eco-educație cu 

predare în limba enlgeză.

Ce ofera Platforma 
Scoli verzi profesorilor?

Mai multe informatii despre 
proiect sunt disponibile pe site-ul

www.scoliverzi.ro 
Facebook - Scoli verzi

e-mail - contact@scoliverzi.ro 

În anul 2014, trei ONG-uri și partenerii 
lor inițiază Platforma Școli verzi, care isi 

propune să sprijine profesorii din 
învățământul gimnazial, interesați de 
eco-educație. De atunci si până acum, 
profesori din toate județele țării s-au 
înscris pe platformă și s-au conectat cu 
formula de eco-educație propusă. În plus, 
în peste 120 de clase din 16 județe a 

fost predat în limba română cursul 
opțional „Eco-educație pentru Școli verzi”

www.scoliverzi.ro
Vrei să contribui la schimbarea în 
bine a comunității în care trăiești?

Vrei ca elevii tăi să își îmbunătățească 
cunoștințele de limba engleză  într-o 
manieră aplicată și ancorată în stilul 
lor de viață? 

Te interesează proiectele de mediu?



Cum sustinem educatia de 
mediu în scoli?

 

         Punerea la dispoziție 

a cursului opțional “Eco 

educație pentru Școli verzi” cu 

predare în limba engleză pentru anul 

școlar 2018-2019

         formarea a 40 de profesori activi 

pentru rolul de mentori și coordonatori 

locali

        formarea a 500 de profesori de limba 

engleză  în vederea predării cursului               

         informarea a  5500 de profesorii                                      

         informarea a 40 inspectori școlari

         implicarea a 40 de parteneri în susținerea 

cursului

       100 de școli din toată țara în care va � 

propus spre predare în limba engleză cursul 

opțional “Eco educație pentru Școli verzi”

         Programa 
disciplinei opționale  „Eco 
educație pentru Școli verzi”, cu 
predare în română și în  engleză

Informații privind opționalul în limba 
română și limba engleză

 
         Resursele didactice digitale gratuite – 
Manualul elevului, Ghidul profesorului, 
Culegerea verde – atât în limba română cât și 
în limba engleză

         Posibilitatea de a îmbunătăți aceste 
instrumente didactice prin testare
 
         Asistență pentru a introduce opționalul 
“Eco educație pentru Școli verzi” în 
curriculum-ul la decizia școlii, atât în engleză 
cât și în română
 
         Interacțiunea cu o comunitate a 
profesorilor interesați de educație de mediu 
și dezvoltare durabilă

         Posibilitatea de a adapta și folosi 
resursele educaționale conform specializării 
didactice

      Promovarea la nivel național prin site-ul 
www.școliverzi.ro, canalul de Youtube al 
proiectului și prin pagina de Facebook

         Mai puțină teorie și mai multă învățare prin 
jocuri și activități practice în aer liber

         Explorarea  propriei lor relații cu mediul 
printr-o abordare inovatoare, practică, 
interdisciplinară, orientată spre implicare și acțiune

         Dezvoltarea unui simţ al responsabilității 
individuale și comunitare în raport cu natura

         Implicarea activă în managementul unui mic 
proiect (în orele de opțional) 

        

Ce ofera Platforma 
Scoli verzi profesorilor?

Ce ofera elevilor optionalul 
Eco educatie pentru Scoli verzi?

         Experiența implicării civice prin identi�carea și 
rezolvarea unor aspecte care pot � îmbunătățite la 
nivel de școală sau comunitate

         Îmbunătățirea cunoștințelor de limba engleză

 Colaborarea cu o rețea de ONG-uri locale 
implicate activ în eco educație, pentru 

activități de mediu cât mai interesante și utile 
pentru elevi.

Acces la resurse informaționale legate de 
educație pentru dezvoltare durabilă, tendințe în 

educație la nivel internațional si inițiative 
educaționale private si publice


