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Context:
PERIOADA DE IMPLEMENTARE:
01.11.2021 – 01.11.2023

COORDONATOR: POLONIA

BUGET APROBAT: 12667.5 euro

Parteneri:
Szkola Podstawowa nr 5 z Oddzialami
Integracyjnymi, Cieszyn, Polonia

Mehmetçik Anadolu Lisesi, Çorum,
Turkey
Escola Secundária Jerónimo Emiliano de
Andrade, Angra do Heroísmo, Portugalia

Liceul Teoretic „Avram Iancu” Brad,
România

Prioritate:
și lupta împotriva schimbărilor
• Mediul
Environment
and fight
climatice
against climate change

Prioritati si
teme

Teme:
și schimbările climatice
• Mediul
Environment
and climate
change
• Competențe
Green skills ecologice
dezastrelor,
• Prevenirea
Disaster prevention,
pregătirea și recuperarea
preparedness
and recovery

Obiectivele proiectului
Proiectul nostru este conceput pentru a forma o
concepție sănătoasă despre viața atât la elevi,
Our project is designed to form a healthy
cât și la adulți, corespunzătoare
realității imediate și
conception
of acestui
life in both
students
and adults,
viitoare. În
derularea
proiect,
scopul
corresponding
to the
perspective
principal este
să îi facem
peimmediate
elevi maiand
conștienți
de
In carrying
out this
project,
our poluat
main goal is
faptul că reality.
un mediu
sănătos
și mai
puțin
depinde de
fiecare
dintremore
noi șiaware
că fiecare
dintre
to make
students
of the fact
thatnoi
a
poate contribui
la atingerea
obiectiv
healthy and
less pollutedacestui
environment
depends on
într-un mod
distractiv.
each among us, and especially that each of us can
contribute in a fun way.

Pe termen scurt:
*responsabilitatea
și implicarea
acestora
problemele in
de
*making students elevilor
responsible
and getting
theirîninvolvement
luare
a
deciziilor
decision-making issues;
*crearea
conexiuni interumane
și and
acțiuni
de socializare,
*creatingde
inter-human
connections
socializing
actions by
insistând asupra
calitații
valorii
highlighting
quality
and si
value;
*elaborarea
portofolii
privind
aspectul
pozitiv
sauor
*elaborationdeofrapoarte
reports și
and
portfolios
regarding
the
positive
negativ alaspect
unor zoneafectate
deaffected
poluare și
individului
negative
of some areas
byîndatoririle
pollution and
the
față
de
comunitate
pentru
ingrijirea
naturii
duties of the individual towards the community for nature care;

*developingabilităților
computerde
handling
*dezvoltarea
utilizareskills;
a calculatorului

*realizarea
de prezentări
Power Pointthat
carehighlight
evidențiază
*making Power
Point presentations
theimportanța
conservării
importancebiodiversității
of biodiversity conservation.

Pe termen mediu:
*evidențierea
inter*highlighting the
dependenței dintre
interdependence
calitatea
between
themediului,
quality of
theaenvironment,
the
și a viitorului
the vieții
environment,
the

quality of life and the
quality of the future;
*dezvoltatea unui
comportament
*developing
ansocio
adequate
-ecologic
adecvat
care să
socio-ecological
integreze atitudini
pozitive
behaviour
that integrates

positive attitudes;

*stabilirea unei relații
cu comunitatea
localaa in
*establishing
probleme specifice
relationship
with the local

community in specific
issues;

*dezvoltarea la elevi, a
*developing,
in students,
sentimentelor de mândrie
the
feelings of pride and
și apartenență la mediul
din belonging
care provin to the
environment they come
from.

*imbunătățirea
atitudinii
țintă
*improving the attitude
ofgrupului
the target
group
față de mediu
towards
the environment;

Pe termen lung:

*obținerea
menținerea
unui
spațiu living
de locuit
*obtaining și
and
maintaining
a cleaner
space,
tending
towards
Zero
Waste;
mai
curat,
tinzând
spre
Zero Waste
*integrarea
strategiile
*integrationșcolii
of theînschool
in thecomunitare
communityprivind
dezvoltarea
unui mediu
sănătos
strategies regarding
the development
of a healthy

environment;
*creșterea
actului
educațional,
a act, the
*increasingcalității
the quality
of the
educational
respectului
pentru voluntariat,
respect
for volunteering,
but alsodar
theși a diversificării
modalităților
diversificationde
of atingere
the ways atoacestor
achieveobiective
these goals.

Activitati
Un program Zero Waste va fi stabilit în toate instituțiile
A ZerolaWaste
programcetățenilor
will be established
in all
partenere, ca răspuns
preocupările
față de problemele
de management
al mediului.
colectate
vor fi
partner organisations
inMaterialele
response reciclabile
to grassroots
citizens'
transferate către fabricile de reciclare. Toate materialele reciclabile
concern
over
environmental
management
issues.pentru
The a fi
(sticle,
materiale
plastice,
metale, sticlă
etc.) vor fi trimise
refabricate.
collected recyclable materials will be transferred to
Deșeurile menajere vor fi colectate și transportate la stațiile de
recycling
industries.
All recyclables
(bottles, plastics, metals,
transfer unde vor
fi procesate
în urma valorificării.
glass and so on) will be sent to be remanufactured into new
items. Household waste will be collected and transported
to transfer stations where it will be processed for recovery.

Responsabilitati ale partenerilor
2.
2. Mehmetçik Anadolu

1. Szkola
nr 5 z
1.
PoloniaPodstawowa
va fi responsabilă
Oddzialami Integracyjnymi,
de crearea unui website al
Cieszyn, Poland, will be
proiectului,
precum
și de of
responsible for
the creation
inițierea
unui
proiectas well as
the
project
website,
eTwinning
for the initiation of the
eTwinning project.

Lisesi,
2.Çorum,
Turcia,Turkey,
va urmări
crearea
be
will be in
și charge
desfășurarea
activităților
of creating
and
charge
of creating
and
pe
rețelele
de
socializare
running the social media
(Facebook,
pages of Instagram,
the project
Twitter...)Instagram, Twitter,
(Facebook,
YouTube, etc.).

3. Escola Secundária
3. Portugalia, va fi
Jerónimo Emiliano de
responsabilă
Andrade, Angrade
do Heroísmo,
organizarea
și responsible
Portugal,
will be
desfășurarea
for organizingcompetiției
the project
pentru
Logo-ul
proiectului
Logo competition.

4.4.România,
va crea
Liceul Teoretic
"Avram
Iancu" Brad,
Romania, will
livrabilele
proiectului,
design
project
deliverables,
precum postere,
broșuri,
such
as
posters,
brochures,
pliante etc.
flyers, etc.

in

Mobilitati
1. Întâlnire transnațională de proiect la Szkola
Podstawowa nr 5 z Oddzialami Integracyjnymi,
Polonia

2. Schimb de grupuri de profesori la Escola
Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade,
Portugalia
3. Schimb de grupuri de elevi la Mehmetçik
Anadolu Lisesi, Turcia

4. Schimb de grupuri de elevi la Liceul Teoretic
„Avram Iancu”, România

Participanti

Întâlnire
transnațională
de proiect:

• 3 profesori

Schimb de
grupuri de
profesori:

• 3 profesori

Schimburi de
grupuri de
elevi:

• 4 elevi, 2 persoane
însoțitoare

Multumesc pentru
atentie!
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