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Cartea Dunării albastre

Citeşte "cartea Dunării albastre" - CD-ROM interactiv

http://www.mmediu.ro/pagina_copiilor/explore_danube/exploreDanube.html

Comisia  Internaţională  pentru  Protecţia  Fluviului  Dunărea  (ICPDR)  a  lansat  în  ţările  dunărene  proiectul
educativ în domeniul protecţiei apelor "Danube Box" ("cartea Dunării albastre", în versiune românească).
Proiectul este conceput ca un instrument (kit) pentru uzul profesorilor şi elevilor, în procesul de educaţie a
copiilor de şcoală generală.
"cartea Dunării albastre" are un rol deosebit pentru informarea şi educarea copiilor privind apartenenţa la
valorile şi tradiţiile spaţiului dunărean, precum şi conştientizarea acestora în ceea ce priveşte necesitatea
protejării şi conservării ecosistemului acvatic al acestui bazin hidrografic.
În  România,  proiectul  reprezintă  o  iniţiativă  a  Comisiei  Internaţionale  pentru  Protecţia  Fluviului  Dunãrea
(ICPDR), lansată anul trecut, cu ocazia Preşedinţiei României la ICPDR, fiind tradus şi adaptat de Asociaţiile
Salvaţi Dunărea şi Delta şi MaiMultVerde, cu sprijinul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile. În viitor,
proiectul va fi implementat în şcoli, cu sprijinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Proiectul a fost
realizat cu sprijinul Coca-Cola HBC România.



Peripeţiile lui Stropi

Peripeţiile lui Stropi în ţările Dunării

Enciclopedia copiilor

Viaţa în Marea Neagră
Peştii / Mamiferele / Crustaceele

Vietuiţoare din zonele umede
Vieţuitoare din zonele umede (peşti şi păsări) / Vieţuitoare din zonele umede (mamifere)

Peştii din bazinul Dunării
Peştii din bazinul Dunării

Flopi
Proiectul european "Flopi" se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 3 şi 10 ani.
Acest  proiect  a  fost  iniţiat  de  Agenţia  Flamandă de Mediu,  organizaţie  guvernamentală  pentru  protecţia
mediului din regiunea Flandra (Belgia), cu sprijinul Comisiei Europene.
Copiii  din  13  ţări,  printre  care  şi  România,  au  făcut  cunoştinţă  cu  peştişorul  Flopi,  prin  intermediul
administraţiilor  naţionale  de  mediu:  Austria  (Agenţia  Federală  de  Mediu),  Belgia  (Agenţia  Flamandă  de
Mediu),  Bulgaria  (Ministerul  Mediului  şi  Apei),  Cipru  (Serviciul  pentru  Protecţia  Mediului  –  Ministerul
Agriculturii, Resurselor Naturale şi Mediului), Danemarca (Ministerul Mediului şi Energiei), Estonia (Centrul
de Informare pentru Mediu), Germania (Agenţia Federală de Mediu), Ungaria (Ministerul Mediului şi Apelor),
Irlanda (Serviciul Naţional pentru Informaţii de Mediu), Italia (Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi
pentru Servicii Tehnice), Olanda (Ministerul Locuinţei, Planificării Teritoriului şi Mediului), România (Ministerul
Mediului şi Schimbarilor Climatice), Slovenia (Ministerul Mediului şi Planificării Teritoriului).
Toate ţările participante sunt membre ale "Green Spider" - reţeaua europeană a comunicatorilor de mediu.

Manualul educatorului / Flopi şi apa / Flopi şi aerul
Afişe: Flopi şi aerul / Flopi şi aerul



Zece paşi pentru un mediu mai curat
 carte de colorat -

Zece paşi pentru un mediu mai curat / APA - o poveste fără sfârşit
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