Dunårea este a noastrå, a tuturor
Introducere
Dunårea este al doilea mare râu al Europei, dupå Volga. Are 2.780 km lungime ßi traverseazå Europa de la est la vest. Are 120 de afluen†i importan†i ßi mul†i al†ii mai pu†in
importan†i; aßadar, are un bazin de captare enorm. Dunårea trece prin zece †åri, mai
primeßte apå de pe suprafa†a altor nouå †åri ßi uneßte astfel 19 †åri ßi 81 de milioane de
oameni.
Marile râuri ca Dunårea creeazå o punte de legåturå între oameni ßi culturi diferite,
ceea ce conduce la schimburi ßi dezbateri. Mai mult, râurile ßi zonele umede au o deosebitå valoare pentru oameni. Dunårea ßi afluen†ii såi sunt ancorele de salvare din bazinul
dunårean ßi trebuie påstrate pentru genera†iile viitoare.
Ideea
În 1998, toate †årile dunårene au pus împreunå bazele Comisiei Interna†ionale pentru
Portec†ia Fluviului Dunårea (ICPDR). Scopul ICPDR este implementarea Conven†iei
pentru Protec†ia Dunårii ßi încurajarea cooperårii interna†ionale între †årile dunårene.
Proiectul Danube Box a luat naßtere în contextul parteneriatului „Dunårea Verde”
(Green Danube Partnership), între Coca-Cola HBC, Compania Coca-Cola ßi ICPDR. În
timpul unor întâlniri interna†ionale în Serbia, România, Ungaria, Bulgaria ßi Slovacia,
delega†ii au fost încuraja†i så dezvolte un material educa†ional bazat pe fluviul Dunårea.
„cartea Dunårii albastre“ (versiunea Danube Box în limba românå) doreßte så ajute profesorii din bazinul dunårean så-i sensibilizeze pe copii fa†å de resursele naturale ßi culturale ale Dunårii ßi så atragå aten†ia asupra protec†iei ßi dezvoltårii durabile ale acestei
comori. Materialele au fost concepute astfel încât så fie interesante ßi så ofere inspira†ie
atât profesorilor cât ßi elevilor.
Setul educa†ional
„cartea Dunårii albastre“ ajutå profesorii så-ßi conceapå modul de predare într-un mod
pe în†elesul elevilor ßi prin intermediul cât mai multor proiecte interdisciplinare. Materialul con†ine nu doar fapte obiective ßi elemente de expertizå, ci ßi material grafic, fiße
de lucru care se pot multiplica, instruc†iuni pentru jocuri de rol, activitå†i care se pot
desfåßura în claså sau în aer liber ßi elemente de culturå (poveßti, legende, re†ete tipice).
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Cålåtoria interactivå incluså pe CD-ROM poate fi în acelaßi timp o introducere care så
motiveze elevii sau un mod de recapitulare a cunoßtin†elor. Activitå†ile ludice sau informative, inspirând entuziasm pentru frumuse†ile naturii, ajutå elevii så perceapå bazinul
dunårean prin mai multe modalitå†i: intelectual, practic ßi emo†ional.
Lec†iile din „cartea Dunårii albastre“ se bazeazå pe principii, metode ßi practici de
predare moderne, promovând o educa†ie pentru dezvoltare durabilå.
Manualul, partea centralå a setului „cartea Dunårii albastre”, con†ine ßase capitole.
Profesorul poate parcurge un capitol cronologic sau poate folosi simultan elemente din
mai multe capitole diferite. Activitå†ile pot fi ßi ele adaptate nevoilor diferite ale claselor
ßi pot fi ajustate în func†ie de orice situa†ie de predare.
Fiecare capitol con†ine de la una pânå la cinci unitå†i de predare. Acestea cuprind
o parte introductivå, o sec†iune organizatoricå (prezentare generalå a obictivelor de
predare, materiale necesare ßi sfat asupra duratei activitå†ilor), o descriere detaliatå a
activitå†ilor (jocuri, experimente, lucru în echipå, proiecte în aer liber), fiße de lucru
fotocopiabile ßi cartonaße cu imagini, informa†ii generale ßi trimiteri la informa†ia de
pe CD-ROM.
Activitå†ile practice de educa†ie ecologicå sunt recent dezvoltate ßi se bazeazå toate
pe teme legate de Dunåre. Activitå†ile de tip joc au la bazå elemente testate atât în claså
cât ßi în aer liber. Activitå†ile stimuleazå elevii så exploreze aspecte ecologice dincolo
de rela†ia lor imediatå cu natura ßi îi încurajeazå så-ßi exploreze din aceastå perspectivå
propriul stil de via†å.
De ce întregul bazin dunårean?
În ziua de azi, râurile nu mai sunt limitate de grani†e politice ßi astfel interven†ia oamenilor asupra bazinului dunårean îi afecteazå pe to†i locuitorii acestui bazin în egalå
måsurå. Aßadar, principiul de bazå „så ac†ionåm împreunå într-un mod responsabil”
este aståzi mai adevårat ca niciodatå: bazinul dunårean are un trecut comun; depinde de
genera†iile viitoare dacå va avea ßi un viitor durabil.
Pute†i gåsi mai multe informa†ii despre Dunåre, despre †årile dunårene ßi despre
ICPDR accesând site-ul www.icpdr.org.
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