
                                

Lansare proiect Erasmus+

Școala Gimnazială Ghimbav începe derularea proiectului Erasmus+  în cadrul acțiunii
KA2  –  parteneriate  strategice   în  domeniul  școlar  –  proiecte  de  schimb  interșcolar:
"Environment and Sustainability  -  Understand,  Care,  Act!", cu  nr.  de  referință  2018-1-
DE03-KA229-047188_2. 

Grantul aprobat Școlii Gimnaziale Ghimbav este de 26770,00 EURO.

Activitățile proiectului se vor derula pe parcursul a doi ani școlari, în perioada septembrie
2018 - august 2020, în patru  instituții școlare: 

   Gymnasium Ernestinum Celle, Germania

  Școala Gimnazială Ghimbav, România

  I.E.S. Rafael Alberti, Spania

  Gymnasio Platania, Grecia

OBIECTIVELE PROIECTULUI

O1. Să atragem atenția elevilor și  comunităților asupra amenințărilor cu care se confruntă
mediul înconjurător pentru a înțelege impactul acestora (ÎNȚELEG);

O2. Să  încurajăm respectul  față  de mediu pentru ca elevii   și  comunitățile  să aprecieze
natura înconjurătoare la justa ei valoare (ÎMI PASĂ);

O3. Să stimulăm implicarea elevilor în transformarea  stilului de viață al comunității pentru
reducerea impactului negativ al societății asupra mediului înconjurător (ACȚIONEZ).  

O4. Facilitarea schimbului de bune practici în utilizarea metodelor interactive și non-formale
de predare-învățare a științelor naturii.

  Elevii vor REALIZA că fiecare dintre noi poate face diferența  la nivelul provocărilor legate
de mediu, vor MANIFESTA INTERES față de frumusețea, echilibrul  și fragilitatea lumii în care
trăim  și,  mai  ales,  SE VOR IMPLICA în  alegerea  unor  strategii  adecvate  pentru  reducerea
impactului negativ asupra mediului legat de:

1. transport
2. deșeuri și materiale plastice



3. consumul de alimente 
4. bunuri de larg consum.
   
 Acestea sunt patru sub-teme ale proiectului, distribuite școlilor partenere. Prin urmare există

patru mobilități transnaționale în care se vor desfășura activități de învățare/predare/formare, la
care vor participa câte 8 elevi și 2 profesori din fiecare școală.

Sustenabilitatea mediului este un subiect vital, prezent si viitor, iar proiectul îi ajută pe
elevii și comunitatea noastră  să fie mult mai responsabili față de natură.       

Activitățile proiectului vor fi diseminate pe:

 site-ul școlii www.scoalaghimbav.ro 
 pe platforma eTwinning https://twinspace.etwinning.net/52618/home
 pe blogul proiectului  http://school-environment-project.blogspot.com.

Consider că acest proiect european va crește prestigiul școlii la nivel local, național și
internațional, reprezintă încă un pas în dezvoltarea dimensiunii europene a educației în școala
noastră. 

Doresc  o  comunicare  cât  mai  eficientă  între  profesori,  părinți,  elevi  și  membrii
comunității locale.

                                                                                  Coordonator de proiect,

                                                                                  prof. Cristina Nicolaescu
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