Amfiteatrul Virtual – Ediția I

În perioada 5 martie – 28 mai 2021, elevii de liceu și de gimnaziu interesați de
geografie sunt invitați la o serie de prelegeri și ateliere online concepute special pentru
ei și organizate de Facultatea de Geografie a Universității din București în
cadrul Amfiteatrului Virtual.
Proiectul a apărut din nevoia de a păstra legăturile stabilite de Facultatea de Geografie
cu mediul preuniversitar chiar și în această perioadă dificilă pentru școala românească,
iar implementarea lui a fost posibilă prin aprobarea unei aplicații TEMP –
Transnational Education Mentoring Partnerships, finanțată de Uniunea Europeană
în cadrul programului Horizon 2020 în proiectul PHERECLOS. Proiectul TEMP
este coordonat de lect. univ. dr. Mioara Clius, prodecan al Facultății de Geografie a
UB.
Întâlnirile Amfiteatrului Virtual vor continua cu patru prelegeri în cursul lunii mai.
Acestea au loc în fiecare zi de vineri, dimineața, începând cu ora 10.00, pe
platformele Google Meet sau Microsoft Teams (în funcție de numărul participanților
înscriși). Programul integral al evenimentelor poate fi accesat aici.
Cadrele didactice îi pot înscrie pe elevii interesați de aceste prelegeri și ateliere online
la adresa AmfiteatruVirtualGeografie@unibuc.ro.
Temele prelegerilor și atelierelor
Cercetările de teren și rolul lor în studiile de geografie fizică; Hazardele geografice
naturale și turismul în România; Totul despre romi; Schimbările climatice
antropogene – informare, conștientizare, adaptare; Introducere în fotografia
geografică; Aplicații și experimente low cost pentru determinarea proprietăților fizicochimice ale apei destinate consumului; Resursele turistice cultural-istorice:
caracteristici și tipologie; Construirea hărților 3D ale reliefului; Clima Europei;
Schimbări globale ale mediului; Fenomene meteorologice cu caracter extrem (cicloni,
tornade, trombe); Arii naturale protejate din România; Introducere în prognoza
meteorologică.
Pregătirea Amfiteatrului Virtual a debutat în februarie 2021 când, în urma unor
discuții cu profesori din mediul preuniversitar, cadrele didactice ale Facultății de
Geografie a UB au identificat posibile teme de interes pentru elevi și au propus
titlurile prelegerilor. Începând cu 2 aprilie 2021, demersul a fost promovat în rândul

elevilor și cu sprijinul Universității Copiilor, facilitând astfel înscrierea a peste 100
de copii din toată țara.
Amfiteatrul Virtual în cifre








12 cadre didactice universitare implicate în proiect;
12 prelegeri și ateliere;
735 elevi participanți între 5 martie și 23 aprilie 2021 din 31 de licee și 34 de
școli gimnaziale;
115 înscrieri realizate de profesori pentru 1 până la 68 de elevi;
aria geografică de acoperire până în prezent: 9 județe și 15 localități;
28 de profesori din mediul preuniversitar participanți;
70 de elevi înscriși și pentru sesiunile programate în luna mai 2021.

Parteneriatul dintre Universitatea Copiilor (UniCo) și Universitatea din
București pentru promovarea științei în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 7
și 14 ani a început în anul 2010 prin intermediul Facultății de Geografie, cu sprijinul
prof. univ. dr. Laura Comănescu, prorector UB, și al lect. univ. dr. Mioara Clius,
prodecan al Facultății de Geografie a UB. Astfel, Universitatea Copiilor s-a dovedit
un partener de nădejde în îndeplinirea celei de-a treia misiuni a
universităților, privind conexiunile universității cu societatea în general.
Atelierele UniCo la Universitatea din București, atât la Facultatea de Geografie cât și
la celelalte facultăți, au adus, an de an, sute de copii și tineri, mai aproape de
profesorii dedicați și pasionați de știință și de cercetare.
În urma acestei colaborări, Universitatea Copiilor, ca partener în cadrul
consorțiului internațional PHERECLOS, a propus Facultatea de Geografie ca
exemplu de bună practică în activitățile de tip Open Schooling și a susținut-o și
promovat-o pe aceasta ca Membru Coordonator al Parteneriatului Transnațional de
Mentorat Educațional – TEMP.
Universitatea Copiilor susține activitatea proiectului TEMP și înlesnește
comunicarea și colaborarea cu alți parteneri ai UniCo. În plus, promovează pe
canalele proprii, Amfiteatrul Virtual al Facultății și facilitează înscrierea a peste
100 de copii din toată țara. De asemenea, dezvoltă activități cu specific geografic la
nivelul comunității locale a Liceului Tehnologic Sf. Antim Ivirenu, partener al UniCo,
al Facultății de Geografie și al TEMP. Universitatea Copiilor a fost aleasă de
consorțiul PHERECLOS ca organizator al conferinței finale a proiectului, ce va
avea loc in Romania, în primăvara anului 2022, cu participarea a peste 250 de
invitați.
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