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     Peter Scott, unul dintre fondatorii  World Wide Fund for Nature (WWF) spunea “ Cel mai mai important lucru pe care 

îl avem de făcut, daca vrem să salvăm lumea, este să educăm”.  

     În Europa problemele de mediu sunt încă tratate cu superficialitate de către populaţie, în special de către copii şi 

tineri. De aceea scoala, principalul furnizor de educaţie, în colaborare  cu comunitatea, trebuie să adopte strategii 

adecvate, atractive, accesibile şi eficiente pentru ca aceştia să dobândească un comportament ecologic. 

   În acest context, prin Programul Erasmus+,  opt şcoli din România, Suedia, Anglia, Italia, Polonia, Portugalia,Cehia și 

Lituania, şi-au unit forţele pentru a contribui  în cadrul Proiectului de Parteneriat Strategic (Acţiunea Cheie 2) 

“CETĂŢENIE ACTIVĂ ŞI SPIRIT ECOLOGIC PRIN EDUCAŢIE FORMALĂ ŞI NON-FORMALĂ”, la diminuarea problemelor de 

mediu existente la nivel mondial.  Proiectul este coordonat la nivelul parteneriatului de COLEGIUL NAȚIONAL 

“IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU” din Târgoviște. 

Să pornim la drum!:) 

Septembrie-October 2015 

       Ca si coordonatori, am creat o adresa comuna de email aceafne2015@yahoogroups.com pentru toti partenerii, unde  

continuam comunicarea noastra. Am elaborat chestionarele initiale pentru elevi, profesori, directori şi părinţi, care vot fi 

analizate, revizuite,  îmbunatăţite, completate cu sprijinul partenerilor pe parcursul reuniunii transnaţionale din 

Portugalia. Am realizat un draft pentru pagina web a proiectului, care va fi pusă în dezbatere pe parcursul reuniunii din 

Portugalia 

La nivelul scolii: 

- A fost prezentat proiectul ( descriere, scop, obiective, activităţi, rezultate,mobilităţi,etc) la nivelul şcoii: pentru 

profesori, elevi şi părinţi (consilii profesorale, site-ul şcolii, clasele elevilor,avizierul şcolii, pagina de Facebook a 

mailto:aceafne2015@yahoogroups.com


Consiliului Elevilor,  sedinţele cu părinţii); Au fost prezentate beneficiile şi oportunităţile pe care le asigura acest 

proiect 

- A fost promovat proiectul la nivelul comunităţii ( articole în ziarul on line “Gazeta Dâmboviţei” 

http://www.gazetadambovitei.ro/educatie/cinci-unitati-dambovitene-de-invatamant-selectate-pentru-proiecte-

erasmus-vezi-aici-care-sunt/, ziarul “Dâmboviţa”, site-ul şcolii) 

- Managerul de proiect si directorii au stabilit clasele din grupul tinta, au elaborate criterii de selecţie pentru 

profesorii care vor sa se implice in proiect. Fiecare profesor a elaborat o scrisoare de intentie şi s-a autoevaluat 

în baza fişei cu criterii. Au  participat 23 de profesori. Ai fost evaluate documentele si s-a realizat ierarhizarea 

după rezultate.  

POZE de la prima sedinta!!!!! 

- A fost stabilită echipa de coordonare ( respinsabili cu evaluarea, monitorizarea, diseminarea, comitetul de 

finanţe) în funcţie de competenţele şi experienţele anterioare 

- S-a anunţat prima etapă în procesul de selecţie a elevilor ( eseul motivational) 

- Am elaborat un angajament pentru profesorii care sunt în echipa de implementare care a fost semnat de către 

aceştia 

  

 

 

- Am realizat Colţul Erasmus+ 

Octombrie 

- Am început procesul de selecţie a beneficiarilor direcţi (30 de elevi din cele cinci clase din grupul ţintă şi alţi 10 

elevi de la nivelul şcolii : depunerea eseurilor motivaţionale (termen 13.10. 2015) şi evaluare acestora  

- Am elaborat un angajament pentru cei 40 de elevi care vor fi selecţionaţi  

- Am elaborat o scrisoare  pentru părinţi (în care le-am cerut acordul de a putea fotografia/filma şi expune in 

domeniu public fotografii în cadrul proiectului).De asemenea, I-am întrebat dacă vor să participe la activităţile 

proiectului 

- Am elaborat o scrisoare pentru parintii elevilor care vor fi selectaţi, în care sunt informaţi cu privire la beneficiile 

proiectului şi citeriile de selecţie pentru mobilităţi 

- Am creat o procedură de selecţie tansparentă a elevilor pentru mobilităţi 

- Am stabilit formatul activităţii de formare în domeniul educaţiei non-formale 

- Profesorii care vor conduce aceasta activitate (prof. Erculescu Teodora, prof. Zepişi Simona) au realizat 

programul activităţii, au realizat un material de prezentare şi o mapă cu resurse informaţionale 
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