Activitățile proiectului : Parteneriat educaţional interjudețean ,, Bune practici pentru
dezvoltarea durabilă în educaţia nonformală” - concurs interdisciplinar bilateral
ediția a IV a, derulate de Clubul Copiilor Sighișoara și Clubul Copiilor Victoria
în anul școlar 2015/2016
prof. ing. Fülöp Bîrsan Eugenia- Clubul Copiilor Sighișoara
prof. Bertea Camelia – Clubul Copiilor Victoria
Proiectul aflat la cea de a IV- a ediție are drept scop intensificarea dialogului şi
cooperării între domeniile educaţiei formale şi nonformale, precum și dezvoltarea activităţii
conştiente şi responsabile care are drept scop îmbunătăţirea calităţii mediului și a bunelor
practici de dezvoltare durabilă.
Proiectul se adresează tuturor elevilor și dascălilor care promovează și prestează
activități de educație nonformală în domeniul educaţiei ecologice din cadrul cercurilor de
protecţia mediului/ ecoturism de la palatele și cluburile ale copiilor din țară.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Completarea şi promovarea ideilor şi strategiei privind educaţia nonformală, dezvoltată în
urma implemetării și desfășurării proiectului;
2. Implicarea dascălilor, specialiştilor în educaţie nonformală în vederea promovării unor
proceduri cât mai responsabile de realizare a educaţiei nonformale în învăţământul românesc;
3. Dezvoltarea unui parteneriat club/şcoală şi a unei reţele de persoane resursă în realizarea
educaţiei nonformale din sistemul educaţoional;
4. Dezvoltarea competenţelor participanților, în special, în ceea ce priveşte realizarea
educaţiei nonformale;
5. Prezentarea și abordarea practică a educației ecologice și a noilor metode şi a tehnicilor
folosite în teatrul profesionist, metode şi tehnici care se pot aplica cu uşurinţă şi în educaţia
nonformală;
6. Promovarea, în mod explicit, a educaţiei nonformale şi voluntariatului, drept pioni
principali pentru o societate responsabilă şi activă.
În cadrul proiectului au fost implicați peste 250 de elevi, 50 de cadre didactice ,
comunitățiile locale.
Activitatea 1 – „Educaţie ecologică în contextul nonformalului și abordarea teatrului în
Castelul Huniazilor” -

în parteneriat cu Clubul Copiilor Hunedoara și desfășurată la

Hunedoara și Hațeg;
Activitatea 2 – „Educaţia nonformală interdisciplinară”- în parteneriat cu Palatul Copiilor
Craiova și desfășurată la Lainici;

Activitatea 3 – „Metode de abordare a educaţiei ecologice in contextul nonformalului Biodiversitatea Deltei Dunării” - în parteneriat cu Palatul Copiilor Tulcea și Liceul Teoretic
„Jean Bart” din Sulina și desfășurată la Sulina;
Activitatea 4 – „Metode de abordare a educaţiei ecologice în contextul nonformalului Biodiversitatea litoralului Mării Negre ” - în parteneriat cu Palatul Copiilor Constanța și
desfășurată la Constanța ;
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