
REZULTATE AŞTEPTATE ÎN CADRUL PROIECTULUI ŞI LA FINALIZAREA 
ACESTUIA: 

- un curs de formare internaţional pe problematica mediului 

- un curs de formare internaţional pentru integrarea instrumentelor IT în educaţia ecologică, 

- 16 sesiuni de informare /formare realizate la nivel local, în fiecare şcoală, de către 

participanţii 

la cursurile de formare internaționale (câte trei la nivelul fiecărei şcoli) 

- 8 cursuri de formale locală în domeniul educaţiei non-formale 

- minim 24 de întâlniri ale participanţilor în proiect la nivel local cu instituţiile de protecţie a 

mediului, pentru dezbateri, investigarea unor probleme de mediu locale, găsirea unor soluţii 

de 

remediere (cel puţin trei la nivelul fiecărei scoli) 

- 8 drafturi de proiecte de activităţi formale integrate în curriculum şi 8 drafturi de activităţi 

nonformale 

realizate prin colaborare între toţi partenerii în cadrul activităţilor de 

învăţare/predare/formare 

- minim 80 de alte proiecte de activităţi formale integrate în curriculum şi minim 40 de 

activităţi 

non-formale 

- minim 25 activităţi integrate în curriculum, minim 10 activităţi non-formale implementate la 

nivelul fiecărei şcoli 

- 8 drafturi de proiecte de mediu elaborate în comun la nivel de parteneriat în cadrul 

activităţilor 

de învăţare/predare/formare 

- 8 proiecte de mediu scrise/implemantate de către elevi sprijiniţi de profesori (câte unul în 

fiecare şcoală) 

- Linguistic ECO CAMP 

- 2 seminare tematice 

- un seminar de diseminare 

- Curriculumul de formare a profesorilor pe problematica mediului 

- Ghid metodologic de educaţie formală/non-formală şi proiecte de mediu 

– Colecţie de instrumente IT care pot fi integrate in educaţia ecologică 

- Pagina de facebook a proiectului 

- Site-ul proiectului 

- 8 albume “ABOUT US” care vor cuprinde informații despre țară, oraș, școală 

- 8 prezentări video despre ţările partenere 

- 8 prezentări cu sistemele educaţionale din fiecare ţară 

- broşura de diseminare a rezultatelor proiectului 

- pliant multilingvistic de promovare a proiectului 

- jurnalul proiectului 


