
 
 

 

 



 

• Programul: Erasmus+ 

• Acțiunea cheie: KA2, Cooperare pentru 

inovare și schimb de bune practici 

• Acțiunea: proiecte de parteneriat strategic 

pentru educație școlară (doar între școli) 

• Obiectivul principal al proiectului: schimb 

de bune practici 

• Durata totală a proiectului: 36 de luni, 

începând cu 1 Septembrie 2016 

 



 

• Coordonator european: 

• Lycée des Métiers Jules Le Cesne, Le Havre, France 

• Parteneri: 

• Disk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Istanbul, Turkey 

• Secondary Municipal School Taki Daskalo Bitola, Former 

Yugoslav Republic of Macedonia 

• Colegiul Tehnic "Transilvania", Baia Mare, Romania 

• Profesionalna gimnaziya po ikonomicheska informa-

tika  "Dzhon Atanasov", Targovishte, Bulgaria 

• Escola Professional Amar Terra Verde, Vila Verde, 

Portugal  

 





 

• Acest proiect s-a născut din dorința de a oferi școlilor 

instrumente concrete de integrare a dezvoltării durabile în 

viața de zi cu zi și are la bază trei cuvinte esențiale 

amintite în cadrul Conferinței anuale COP 21 ținută la 

Paris, Franța, în 2015: "Alertează, acționează, inovează!"  

     

• Cetățeanul de mâine se dorește a fi unul 'eco', astfel, 

elevii și profesorii sunt încurajați să descopere 

complexitatea mediului în care trăiesc, să-și găsească 

locul lor acolo și să devină conștienți de posibilitatea de a 

dezvolta 'obiceiuri durabile', adică un mod de viață 

ecologic.  



 

• Prin activitățile acestui proiect se dorește atingerea 

urmatoarelor obiective specifice:                           

 - îmbunătățirea relațiilor dintre OM și MEDIU;  

   -    implicarea și motivarea elevilor și a profesorilor de a 

forma și implementa obiceiuri durabile, de a învăța elevii 

să ”trăiască ecologic”; 

    - integrarea întregii comunități educaționale: elevi, 

profesori, părinți, dar și personalul de conducere, 

administrativ și de întreținere, în activitățile proiectului cu 

scopul de a-i conștientiza asupra problemelor de mediu din 

zona lor și pentru a le spori motivația de a pune în aplicare 

obiceiuri sustenabile.  



 

• Proiectul va avea în total 4 întâlniri transnaționale (doar 

cu profesori) și 3 deplasări împreună elevii. 

• Fiind 6 țări participante, fiecare va avea de lucrat pe o 

temă legată de mediu: 

• Mâncare 

• Biodiversitate 

• Deșeuri 

• Apă (tema pe care o va dezbate România) 

• Energie 

• Solidaritate.  



 
• Ca prim produs final al proiectului, se dorește crearea 

unei colecții de resurse educaționale non-formale 

menite să ajute profesorii și elevii să-și facă școala mai 

verde. Această colectie va include metode de lucru, 

propuse și testate în timpul activităților naționale și 

internaționale.  

 

• Un alt produs final al proiectului se dorește a fi un kit 

pedagogic intitulat "Predarea cu ajutorul labora-

toarelor", dezvoltat de catre școlile partenere în cadrul 

proiectului și testat cu ajutorul elevilor implicați. Kitul va 

conține trei module, toate școlile partenere contribuind cu 

materiale, lecții deschise și alte resurse didactice 

necesare. 

 


