Comunicat
In perioada 1-6 Decembrie, s-au desfasurat, cu sprijinul si in cadrul Agentiei Europene de Mediu, citeva evenimente,
cu amprenta de mediu, menite sa marcheze Ziua Nationala a Romaniei si contributia tarii noastre la ansamblul
valorilor naturale Europene. In data de 1 Decembrie, in cadrul Scolii Romanesti care functioneaza la Copenhaga,
constituita cu sprijinul Ambasadei Romaniei la Copenhaga si al Parohiei Ortodoxe de la Copenhaga s-a desfasurat
o serbare a elevilor, cu virste cuprinse intre 6 si 10 ani. Copiii provin din familii mixte sau familii romanesti stabilite in
Danemarca. Pentru a nu pierde contactul cu limba si cultura romaneasca, in cadrul scolii se desfasoara actiuni
menite sa pastreze viu spiritul romanesc, dar in acelasi timp adapate la realitatile moderne si mai ales conectate la
valorile si prezentele europene. Pentru a realiza ore educative prin care copiii sa invete despre mediu si sa capete
cunostiinte despre natura, am initiat cicluri de activitati, de observare si cunoastere, bazate pe materiale, in limba
romana si daneza, realizate in cadrul Agentiei Europene de Mediu si specifice virstei copiilor.

In data de 6 Decembrie, in cadrul Agentiei Europene de Mediu, in colaborare cu Ambasada Romaniei la Copenhaga
si cu sprijinul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” din Constanţa, a avut loc
seminarul “Black Sea - Complex Marine Biodiversity and Regional Cooperation”. Seminarul a fost marcat de
prezentarile sustinute de Dl. Peder Jensen - Director Cooperare si Parteneriat European - EEA, Dl. Viorel-Matei
Ardeleanu - Ambasador al Romaniei la Copenhaga si D-na Cozma Carmen Madalina - Expert National in cadrul
EEA. Seminarul de anul acesta este o continuare fireasca a celui de anul trecut, in care au fost prezentate aspecte
de mediu si regionale privind sectorul romanesc al Dunarii. Multumim pe aceasta cale colegilor din cadrul Institutului
Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” din Constanţa, D-nei Tania Zaharia, Director Stiintific,
pentru amabilitatea a ne pune la dispozitie materiale video, cu caracter tehnic - informativ si fotografii realizate in
cadrul proiectelor de cercetare.
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