ZIUA INTERNAŢIONALĂ DE ACŢIUNE PENTRU CLIMĂ
TIMIŞOARA, “Copiii salvează energia!” - 5 IUNIE 2013 - GREEN WEEK 2013
Cu ocazia Zilei Internaţionale de Acţiune pentru Climă, Asociaţia pentru Managementul Energiei Timiş
în colaborare cu Primăria Municipiului Timişoara, Universitatea POLITEHNICA Timişoara – Facultatea
de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, Consiliul Judeţean Timiş, Inspectoratul Şcolar General
Timiş, Colegiul Tehnic ,,AZUR” Timişoara, Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Timiş,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş şi Liga Studenţilor Chimişti din Timişoara, au participat la
deschiderea oficială a Simpozionului EPEE 2013 în data de 05 IUNIE 2013, orele 13:00 la Facultatea
de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, Bd. V. Pârvan nr. 6, Amfiteatrul A1 precum si la sustinerea
activităţilor de educaţie ecologică.
Această manifestare se circumscrie evenimentelor satelit ale GREEN WEEK 2013, aprobate de către
DG Environment a Comisiei Europene (ref.RO03), dedicate factorului de mediu AER, sub sloganul
„CLEANER AIR FOR ALL”. Toate evenimentele timişorene care se vor desfăşura în cadrul GREEN
WEEK sunt organizate sub titlul generic „CLEAN AIR – Mine, Yours, Ours – Timişoara 2013” şi sunt
dedicate evidenţierii
importanţei protectiei mediului, element vital pentru omenire.
La această manifestare au participat un număr de 300 de elevi din ciclul gimnazial si liceal– dintr-un
număr de 7 unităţi de învăţământ ECO-Şcoli din municipiul Timişoara.
Sub coordonarea cadrelor didactice desemnate de către conducerile şcolilor participante, a
consilierilor de la Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, a reprezentanţilor de la
Asociaţia pentru Managementul Energiei Timiş, si a profesorilor Universitatii de Chimie Timisoara, s-au
desfăşurat o serie de activităţi ecologice:
 concurs de postere având ca tematică economisirea energiei,
 sustinerea de comunicari stiintifice pe probleme de mediui
 comunicarea de masuri luate pentru protejarea mediului,
 prezentare proiecte de mediu.
S-au acordat diplome pentru participare, diplome şi premii pentru cele mai bune postere cu tematică
ecologică si pentru cele mai bune comunicari stiintifice si proiecte de mediu.
Cu ocazia acestui eveniment, s-a subliniat importanţa Mediului pentru sănătatea oamenilor, a
menţinerii echilibrului biodiversităţii şi pentru întregul ecosistem urban, tot mai antropizat.
Interesul Asociatiei pentru Managementul Energiei Timis în derularea proiectelor educaţionale este
justificat de necesitatea educării tinerei generaţii în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă, economia de
energie și promovarea energiilor regenerabile, toate acestea conducând la protejarea mediului și
atenuarea schimbărilor climatice.
Acţiunea s-a bucurat de o participare numeroasă şi din partea publicului timişorean, îndeosebi elevi de
la alte şcoli din oraş, care s-au alăturat evenimentului.

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE

PREMIEREA ELEVILOR

EXPOZITIE POSTERE CU TEMA:
UN MEDIU MAI SANATOS FOLOSIND ENERGIA RESPONSABIL/
MASURI PENTRU A SALVA PLANETA ALBASTRA

SUSTINEREA COMUNICARILOR STIINTIFICE PROFESORI & ELEVI

