Proiectul Internaţional „WORLD WETLANDS DAY”
Ziua Mondială a Zonelor Umede și a Păsărilor Acvatice – 2 februarie 2018
"Zonele umede pentru un viitor urban durabil"
în cadrul proiectului educațional în parteneriat „Clubul micilor ornitologi“ și
proiectului educațional național "Promotor al Turismului în vestul României" ediția a Va

Palatul Copiilor Timișoara, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș împreună cu mai multe instituții școlare: Casa Corpului
Didactic Timiș, Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara, Liceul Teoretic Special „Iris” Timişoara, Şcoala Gimnazială Nr. 18
Timişoara, Şcoala Gimnazială Remetea Mare, Școala Gimnazială Nr. 19 “Avram Iancu” Timișoara, Școala Gimnazială Satchinez,
Școala Gimnazială Dudeștii Noi, Școala Gimnazială Hodoni, Octa Club, Grădinița cu program prelungit nr. 2, Grădinița cu program
prelungit nr. 23, Şcoala Gimnazială Remetea Mare au desfășurat activități educaționale dedicate celebrării Zilei Mondiale a Zonelor
Umede în perioada 30 ianuarie – 2 februarie. Scopul acestor activități: conștientizarea importanței zonelor umede prin aderare la
obiectivele Convenţiei RAMSAR asupra zonelor umede de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor de apă și
creșterea nivelului de informare, educare şi conștientizare a tinerilor cu privire la implementarea politicii de mediu în vederea
protejării zonelor umede ca habitate ale păsărilor de apă în contextul dezvoltării durabile; toate acestea prin activități educațional
nonformale.
Activitățile desfășurate:
I.
Activitate de informare: prezentarea importanței "zonelor umede" de către specialişti din cadrul Agenției pentru Protectia
Mediului Timiș: consilier relații cu publicul, Țîțan Georgeta și manager proiecte Braga Valentin; și de la Palatul Copiilor din
Timișoara - prof. dr. biolog Babă Liliana, coordonatoare cercul Ornitologie/Etologie;
II.
Activități educative, tehnico-aplicative pe ateliere de ornitologie, atelier intercultural, educație-plastică, practic-gospodărești,
informare-documentare-comunicare, eco-bricolaj având ca rezultat diverse produse finale: machete și postere reprezentative pentru
zonele umede, hrănitori pentru păsările sălbatice sedentare, picturi format A0, mesaje ecologice, colaje, origami, hrănitori;
III.
Vizită în Rezervația Mlaștinile Satchinez urmată de activitate birdwatching și realizare fotografii
IV.
Expoziție/Concurs: „PĂSĂRILE ACVATICE INDICATOR AL ZONELOR UMEDE ȘI MESAGER PENTRU VIITORUL
URBAN DURABIL“
Activitățile s-au desfășurat în baza contractelor și protocoalelor de colaborare dintre instituțiile participante și în cadrul
proiectului educațional național "Promotor al Turismului în vestul României" ediția a Va, cuprins în calendarul CAEJ Timiș,
Concursuri/Proiecte 2017-2018, poziția 288.
Evenimentul a fost mediatizat pe site-ul internațional
http://www.worldwetlandsday.org/map,
și
site-urile
naționale
http://apmtm.anpm.ro/web/apm-timis/evenimente
și
http://www.timnews.ro/categorie/mediu, http://palatulcopiilor.info/, http://www.timnews.ro/

