ÎNTÂLNIRE ERASMUS+
ÎN ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHIMBAV
În perioada 13–17 Mai 2019 a avut loc a doua mobilitate a proiectului Erasmus+ „
Environment and Sustainability – Understand, Care, Act!”, identificat cu numărul de referință
2018-1-DE03-KA229-047188. Gazda acestei întâlniri a fost Școala Gimnazială Ghimbav,
parteneră în acest proiect.
Tema mobilității a fost “Materiale plastice și deșeuri”. Au participat 27 elevi și 6
profesori din cele trei țări partenere: Gymnasium Ernestinum Celle, Germania, Gymnasio
Platania, Grecia si IES Rafael Alberti, Spania. S-au bucurat de ospitalitatea familiilor
ghimbășene, care au fost gazde elevilor oaspeți. Din partea școlii noastre au participat 27 elevi și
2 profesori.
Activitățile derulate au contribuit la atingerea obiectivelor proiectului, s-au desfășurat sub
formă de workshop-uri, activități practice în școală și în afara ei.
În prima zi, în cadrul Conferinței elevilor „Deșeuri și plasticuri” s-au prezentat materiale
despre activitățile desfășurate de elevii din fiecare țară, premergătoare întâlnirii. Apoi s-a
prezentat „Managementul deșeurilor” în fiecare țară.
Elevii Școlii Gimnaziale Ghimbav au prezentat un material despre plastic „Tipuri de
plastic – compoziția chimică și reutilizare”, apoi un material despre urșii habituați din Brașov
atrași de deșeurile manajere.
Pornind de la această idee a doua zi ne-am deplasat la Sanctuarul Libearty din Zărnești,
unde elevii au observat urșii în mediul lor natural. Tot aici a avut loc o dezbatere despre impactul
negativ al plasticului asupra oamenilor și animalelor. Activitatea s-a încheiat cu o ecologizare a
unei zone din preajma sanctuarului.
Această activitate a fost popularizată la postul de televiziune națională Antena 1:
https://observator.tv/educatie/elevi-infratiti-curatarea-padurilor293326.html?fbclid=IwAR1NMH_pksvTquuF7nyY9tyQiXgHhwF8gTFWG9zdd8TI5uFGXWuFuVgo9mc

Activitățile din ultima zi s-au desfășurat la Cabana Postăvaru, în masivul cu același
nume. Plouați, ninși, înfrigurați, am ajuns la cabană. Elevii s-au încălzit apoi, împărțiți în grupe
au început să creeze colaje din deșeuri textile, plastic, nasturi uzați, având ca temă „Planeta
noastră fără plastic și deșeuri.”
Elevii și profesorii din cele patru școli partenere au avut ocazia să interacționeze,
împărtășind experiențe și exemple de bune practici. Această mobilitate transnațională a însemnat
descoperirea unor noi perspective, promovarea și consolidarea dimensiunii europene în Școala
Gimnazială Ghimbav.

Learning/teaching/training activities
Ghimbav, 13 – 17 May 2019: Waste and Plastic
Students Conference: “Waste and plastic” - exchange of good practices
German team
1. Exchange of good practice – Students will present the activities
prepared before the LTT meeting in Ghimbav
2. „Waste management in Germany”
3. „Microplastic pollution”
Spanish team
1. Exchange of good practice – Students will present the activities
prepared before the LTT meeting in Ghimbav
2. „Waste management in Spain”
3. „The effects of waste on the environment and animal habit
Greece team
1. Exchange of good practice – Students will present the activities prepared
before the LTT meeting in Ghimbav
2. „Waste management in Greece”
3. „Waste: types of waste and efficient collecting”
Romanian team
1. Exchange of good practice – Students will present the activities prepared
before the LTT meeting in Ghimbav
2. „Waste management in Romania”
3. „Types of plastic, its chemical composition and ways of reusing it”
4. „Habituary bears attracted to household waste”.
https://observatornews.ro/educatie/elevi-infratiti-curatarea-padurilor-293326.html
https://twinspace.etwinning.net/52618/pages/page/434704

