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Titlul proiectului: 

UN PĂMÂNT LOCUIBIL PENTRU GENERAȚII FERICITE

⪢ Obiectivul principal al proiectului:                                   
⪢ schimbul de bune practici 
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Țări participante 
1. Barbaros Ortaokulu Muratpașa, 

Antalya - TURCIA
2. Gorgija Pulevski Skopje -

MACEDONIA
3. Agrupamento Escolas A La e a 

Neve, Covilhă - PORTUGALIA
4. ITI VASCO “E. Mattei “-

ITALIA
5. Școala Gimnazială Nr.15 Brașov 

- ROMÂNIA



Obiectivele proiectului
 analiza realității și exersarea bunelor practici luând 

măsurile necesare pentru ca locul în care trăim să fie 
mai bun și mai locuibil și pentru conștientizarea 
surselor de energie verde; 

 îmbunătățirea metodelor de predare a cadrelor 
didactice făcând tranziția de la teorie la practică, 
permițând elevilor să studieze natura în afara clasei, 
fără computer, prin intermediul propriilor observații 
și cercetări;

 analiza evenimentelor istorice, științifice și 
geografice folosind un limbaj comun;

 participarea la activități în aer liber care conectează 
teoria la practică și determină conștientizarea 

importanței mediului în viață.
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probleme de mediu și distrugere;

surse de energie regenerabilă

(solară, eoliană, a apei);

viață naturală și ecosistem;

reciclare și economisire de

energie

Proiectul se concentrează pe 

4 probleme de bază: 



Short-term joint staff training Erasmus/ 
Evenimente comune de instruire a personalului 
pe termen scurt

⪢ C1 - Turcia – noiembrie 2019
⪢ C3 – Portugalia – iunie 2020
⪢ C5 – Italia – iunie 2021
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Short-term exchange of group of pupils/ Schimb 
pe termen scurt al grupului de elevi

⪢ C2 –România – aprilie 2020
⪢ C4 – Macedonia – octombrie 2020
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Rezultatele proiectului
•mesajele de mediu, scrise pe săgețile mascotei noastre solare "LARA", vor călători 
7976 km trimise în țările partenere;

• crearea  calendarului  și  proiectelor didactice;

•pregătirea unui model de eco-școală, seră, cartier proiectat de elevii noștri prin muncă 
în grup, care să ofere energie solară;

•cunoașterea ciclului natural al viețuitoarelor cu ajutorul incubatorului pe care l-au 
proiectat ;

•crearea unui habitat natural prin plasarea cuiburilor de păsări pe care elevii le-au 
proiectat în copacii din curtea școlii;

•pregătirea hranei pentru păsări prin „o singură picătură de speranță pentru păsări” 
pentru a crește conștientizarea ecologică;

•realizarea  unor prezentări de modă din materiale reciclabile pentru conștientizarea 
surselor de energie regenerabilă ;

•plantarea  de copaci cu elevii noștri pentru a crea o pădure memorială;

•pregătirea corurilor „Joacă pentru natură” formate din grupuri de elevi din fiecare țară 
și care exprimă dragostea noastră pentru natură  - cântecul „That’s a lot of money”.
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Place your screenshot here
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proiectul va determina schimbări pentru un mediu curat și o

natură locuibilă;

dezvoltarea programelor de învățământ și a organizațiilor

educaționale;

inovare în misiunea, viziunea și planul strategic al instituțiilor;

sporirea eforturilor de inovare și antreprenoriat;

profesorii vor participa la activități internaționale și vor compara

metodele diferitelor sisteme de învățământ;

elevii și profesorii vor participa la activități educative și culturale,

vor organiza activități și își vor extinde învățarea la nivel local și

național.

deoarece 90 de elevi și 78 de profesori vor beneficia de

mobilitatea Proiectului, acesta afectează mii de oameni.

Rezultate pe termen lung



Vă mulțumim!

10


