Trofeul Şcoala Verde

CAIETUL
PROFESORULUI

Proiect implementat de către
Asociaţia Femeilor pentru Protecţia Mediului şi Dezvoltare Durabilă,
sprijinit financiar de către Fondul Ecologic Local Chişinău

CUPRINS
1. EDUCAŢIA ECOLOGICĂ
1.1. Metode de implementare a
educaţiei ecologice în ceea ce priveşte
predare în şcoli
2. APA ÎN MEDIUL RURAL
2.1. Poluarea apei cu nutrienţi eutrofizarea
2.2. Rolul zonelor umede în reducerea
poluării
2.3. Eroziunea malurilor şi
combaterea ei

2.4. Managementul apei în şcoli
2.5. Apa în gospodăria proprie
2.6. Apa şi sănătatea
3. DEŞEURILE
3.1. Categorii de deşeuri
3.2. Reciclarea deşeurilor
3.3. Managementul deşeurilor în şcoli
3.4. Compostul - soluţia ideală pentru
deşeurile organice
3.5. Fluxul materialelor

SCOP PROIECT
Sprijinirea instituţiilor de învăţământ preuniversitar
în direcţia abordării cu succes a unui management ecologic,
bazat pe principiile dezvoltării durabile

OBIECTIVE PROIECT
• Încurajarea respectului pentru valoarea intrinsecă a individului şi pentru mediul
înconjurător.
• Implicarea activă a elevilor şi a profesorilor în dezvoltarea unei societăţi durabile din
punct de vedere ecologic.
• Instruirea profesorilor şi a elevilor cum se elaborează şi se implementează un proiect
de mediu, etc.
• Formarea continuă a profesorilor vizând realizarea educaţiei ecologice.
• Sensibilizarea şi cunoaşterea relaţiei dintre om şi natură din perspectiva socială, etică,
estetică şi culturală, precum şi ecologică.

PARTENERI
Centrul de Consultanţă Ecologică Galaţi
Str. Basarabiei, 2, Galaţi, 800201 România
Tel.: (+40 236) 499957; Fax: (+40 236) 312331
e-mail: eco@cceg.ro www.cceg.ro

Mişcarea Ecologistă din Moldova
Str. S. Lazo, nr. 13, Mun. Chişinău, MD-2004
Tel.:(+373 22) 232654; Fax: (+373 22) 237423
e-mail: mem@mem.md www.mem.md

Inspectoratul Ecologic de Stat
Str. Cosmonauților, nr. 9, Mun. Chişinău, MD-2010
Tel.: (+373 22) 226941; Tel./fax: (+373 22) 226915
e-mail:ies@mediu.gov.md www.mediu.gov.md

Revista NATURA
Str. S. Lazo, nr. 13, Mun. Chişinău, MD-2004
Tel.: (+373 22) 237157; Tel./Fax: (+373 22) 237149
e-mail: natura@natura.md www.natura.md

T r of e u l
“Şcoala Verde”

Asociaţia Femeilor pentru Protecţia Mediului şi
Dezvoltare Durabilă (AFPMDD) reprezintă o organizaţie
republicană, nonprofit, neguvernamentală, apolitică, care
îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul R. Moldova, este
înregistrată la Ministerul Justiţiei cu nr. 3549 din 22 martie
2006. Misiunea organizaţiei este de a contribui la promovarea
şi dezvoltarea durabilă a R. Moldova în sferele socială, ecologică şi economică; la dezvoltarea
legăturilor de cooperare a R. Moldova cu alte ţări, în domeniile ce ţin de protecţia mediului
înconjurător. Avem 20 membri dintre care 18 sunt femei.
Unul din obiectivele prioritare este: organizarea activităţilor ce ţin de sporirea
eficacităţii procesului educaţional privind dezvoltarea durabilă, protecţia mediului
ambiant, utilizarea raţională a resurselor naturale în rândurile societăţii civile, organizaţiilor
guvernamentale şi neguvernamentale.
Asociaţia Femeilor pentru Protecţia Mediului şi Dezvoltare Durabilă (AFPMDD)
MD-2004. Mun. Chişinău, str. S. Lazo, 13. Tel./fax: 022 23 24 08.
E-mail: mediu@mediu.md
www.mediu.md

