
Către 

1 . 
cÂ/1.1_,U au JJa~~ 

r ,f O. ()I wl 3 

MINISTERUL EDUCA 
.-----------=-D=IR=EC,:.+..:;IA GENERALĂ 
11~~FECTORATU~/6f;{lţti6flll?IJ.fii UMANE ŞI R -- ... ...... 

APROB, 

DIRECŢIA GENERALĂ. Î VĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

18. IAN. 2023 

SECRETAR DE STAT 
Ionel-Florian LIXANDRU 

(fJ.~·„ 

~ 

APROB, 

SECRETAR DE STAT 
Bogdan CRISTESCU 

$4-

Nr.ci: LJ ~ ~ €' 11&_.01.2023 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN/AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

În atenţja Doamnei/Domnului f nspector şcolar general 

Vă informăm că, în baza Raportului Administraţiei Prezidenţiale „Educaţia privind 
schimbările climatice şf mediul în şcoli sustenabile" (publicat la adresa 
https: //www.presidency.ro/f\les/userfiles/ EDUCA%C8%9AIA%20PRIVIND%20SCHIMB%C4%82RILE%20C 
LIMA TICE%20%C8%981%20MEDI U L%20%C3%8EN%20%C8%98COLl%20SUSTENABILE( 1 ) . pdf) , Ministerul 
Educaţiei a elaborat şi supus consultării publice proiectul „Strategiei Naţionale privind Educaţia 
pentru Mediu şi Schimbări Climatice 2023-2030", care poate fi consultat la adresa 
https: //www.edu.ro/proiect 90 2022 strategie nationala educatie pentru mediu schimbari 
climatice. Strategia asigură concordanţa deplfnă cu viziunea, scopul şi obiectivele Raportului . 

După aprobarea prin ordin al ministrului educaţiei, vă va fi transmisă Metodologia de 
organizare a programului "Săptămâna verde", în baza căreia se vor desfăşura activităţile specifice, 
în concordanţă cu structura anului şcolar 2022·2023. 

Vă rugăm să informaţi dfrectorii tuturor unităţilor de învăţământ care funcţionează 
în judeţ/ Municipiul Bucureşti: 

I. despre necesitatea revizuirii planului managerial al unităţii de învăţământ şi completării acestuia 
cu aspecte care vizează: 

•dezvoltarea unui plan de mentenanţă sustenabilă a şcolii, cu implicarea 
copiilor I elevilor; 

• f mplementarea unor proiecte de creştere a gradului de sustenabilitate a unităţilor 
de învăţământ în vederea reducerif cu 50% a amprentei de carbon a clădirilor, prin 
măsuri de creştere a eficienţei energetice, generare de energie verde, planificare a 
spaţiului verde, colectare selectivă, proiecte şcolare de carbon offsetting etc.; 

•iniţierea demersurtlor în vederea atragerii de fonduri ce au în vedere dezvoltarea 
durabilă/medtul. 
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li. despre posibilitatea: 

1. de a încheia 12,arteneriat.e. în domeniile protecţiei mediului şi schimbărilor 

climatice atât la nivel local, cât şi naţional şi internaţional, care să implice elevi, 
cadre didactice, organizaţii neguvernamentale, autorităţi publice locale etc. pentru 
dezvoltarea unor strategii/proiecte/activităţi care să genereze oportunităţi de 
învăţare; 

2. de a înfiinţa un club dedicat schimbărilor climatice, coordonat de un cadru 
didactic, la nivelul unităţii de învăţământ; cluburile pot facilita şf educaţia între egali 
(peer education) în care copiii/elevii să devină educatori/promotori ai temelor de 
mediu pentru alţi copii/elevi (ex. : cluburi de colectare a deşeurilor/ bateriilor uzate). 

Fiecărui inspectorat scolar îi revine responsabilitatea de a centraliza informatiile 
privind parteneriatele încheiate şi cluburile dedicate schimbărilor climatice. respectând 
machetele anexate prezentei adrese. 
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Anexă la Adresa nr. ____ ,/_.01.2023 

MACHETA 1 - PARTENERIATE 

Nr. 
Judeţ Localitate Unitat.e de învăţământ * \ Denumire 

I 
.ONG/instituţie etc. Număr cadre Număr elevi 

crt. parteneriat parteneră didactice implicate implicaţi 

i 

* Denumirea completă a unităţii de învăţ~mânt cu PJ, cu diacritice. 

MACHETA 2.- CLUBURI DEDICATE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

I Nr. I I Unitate de învăţământ * Judeţ Loc'alitate Denumire club Tipuri de activităţi 
crt. I I 

I i -

" Denumirea completă a unităţii de învăţământ cu PJ, cu diacritice. 




