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            După Sarbătorile Pascale, am început pregătirile pentru reuniunea din Lituania: 

prezentarea școlii, prezentarea unei activități formale și a unei activități non-formale pentru 

schimbul de bune practici între parteneri.  

Elevele participante și-au pregătit eseurile (cu care au câștigat concursul de selecție 

pentru mobilități) pentru Conferința ce urma să se desfășoare în Lituania. 

În perioada 15-21.05.2016 au avut loc la Taurage- Lithuania, două activități de formare, 

predare și învățare, în cadrul Proiectului de Parteneriat  Strategic  (Programul  Erasmus+) – 

“CETĂŢENIE ACTIVĂ ŞI SPIRIT ECOLOGIC PRIN EDUCAŢIE FORMALĂ ŞI NON-

FORMALĂ” (ACEAFNE): 

-Schimburi pe termen scurt de grupuri de elevi- pentru elevi; 

-Evenimente comune pe termen scurt de formare a personalului- pentru profesori. 

    La aceste evenimente, şcoala noastră a fost reprezentată de prof. Zepişi Simona – coordonator 

de proiect la nivelul şcolii şi al parteneriatului, prof. Cîrstea Nicoleta, Rafira Anca şi elevii: 

Erculescu Teodora (clasa a VIII-a), Sivache Alessandra, Roman Oana (clasa a VII-a A), Mierloiu 

Anca (clasa a XI-a G) . 

 

 



 

 

 

  Au avut loc activități variate și instructive pentru elevi, pentru profesori în domeniul ITC, 

schimburi de bune practici care au determinat dezvoltarea cunoștințelor elevilor în domeniul 

protecției mediului, și a profesorilor în domeniul abordării instrumentelor ITC în activitățile 

integrate în curriculum la orice disciplina. 

 

  



  Pe parcursul lunii mai și la începutul lunii iunie s-au derulat concursurile în cadrul Săptămânilor 

Reciclării. 

  S-a colectat: 

- aproximativ o tonă de maculatură- câștigătoare fiind clasa a VII-a A și clasa a X-a B 

- aproximativ 90 kg de pet-uri- câștigătoare fiind clasa a VII-a A 

- aproximativ 220 de baterii - câștigătoare fiind clasa a VII-a A 

- aproximativ 500 doze de aluminiu - câștigătoare fiind grupa claselor a XI-a 

   Pe 31 mai a avut loc o nouă întâlnire a elevilor din grupul țintă cu reprezentanți ai Autorității 

de Protecție a Mediului Dâmbovița. Temele abordate au fost: 

- Colectarea selectivă a deșeurilor 

- “Go Wild for Life” – tema destinată în 2016 Zilei Mondiale a Mediului 

   În aceeași zi, elevele participante la reuniunea din Lituania au realizat o prezentare a 

activităților din Lituania, împărtașind colegilor din experiența acumulată și impresiile lor. 

 

 

 

Pe 09/10 iunie a avut loc trainingul de formare a profesorilor din echipa de implementare a 

proiectului ca urmare a experienței dobandite de către cei trei profesori participanți la reuniunea 



din Lituania. Trainingul a fost organizat și desfășurat sub coordonarea doamnei profesoare 

RafiraAnca cu sprijinul celorlalte participante la trainingul din Lituania. 

 Agenda activităților a cuprins: 

1. ICEBREAKER - https://kahoot.it/#/  PIN GAME: 861250 

2. Prezentarea instrumentelor:  

- Wolframalpha.com 

- Scientix.eu 

- Mascil-project.eu 

- Rubistar.4teachers.org 

- Vocaroo.com 

- Storybird.com 

- Canva.com 

3. Realizarea unor lecții interactive folosind Blendspace.com 

4. Realizarea unor fișiere video utilizând Plotagon 

5. Evaluarea activităţii prin realizarea unei descrieri a activității folosind stroybird.com 

 

Materialele necesare se pot regasi la : 

https://padlet.com/zepisi_simona/materials_Lithuania_ITC 

 

 

https://kahoot.it/#/
https://padlet.com/zepisi_simona/materials_Lithuania_ITC


 

 

 
 

 

  Pe parcursul lunii, profesor State Gabriel a finalizat cu elevii studiul investigativ despre 

nivelul zgomotului în diverse locații din oraș, în diverse momente ale zilei. 

 A fost lansat ultimul concurs de selecție a elevilor pentru mobilitățile din Italia – concurs de 

mini-proiecte de mediu, care va fi finalizat la jumătatea lunii august. 

 

     De asemenea, au fost realizate padlet-uri pentru activitățile formale, non-formale ale 

profesorilor, pentru materialele elevilor participanți la conferința locală din aprilie“ Educație 

pentru sustenabilitate”. 

https://padlet.com/zepisi_simona/Activitati_formale_RO 

https://padlet.com/zepisi_simona/non_formal_activities 

https://padlet.com/zepisi_simona/conferinta_elevi 

Profesor Zepiși Simona a realizat cu elevii clasei a X-a C un studio statistic pe diverse teme: 

Reciclarea hartiei, Reciclarea pet-urilor, Reciclarea bateriilor, Reciclarea aluminiului, Poluare 

casnică. Elevii au realizat chestionare pe aceste teme, le-au aplicat la diverse categorii de vârsta, 

au analizat si interpretat rezultatele. În plus, au realizat filme cu plotagon.com despre proiectele 

lor statistice. Proiectele elevilor se găsesc la adresa: 

https://padlet.com/zepisi_simona/proiecte_X_C 

 

https://padlet.com/zepisi_simona/Activitati_formale_RO
https://padlet.com/zepisi_simona/non_formal_activities
https://padlet.com/zepisi_simona/conferinta_elevi
https://padlet.com/zepisi_simona/proiecte_X_C


 

 

 

S-au aplicat chestionare intermediare profesorilor și elevilor din Romania. S-au centralizat 

rezultatele.  

 Tot cu scop de evaluare, elevii au avut de realizat brosuri cu ajutorul aplicației storybird.com 

în care au avut de pus în evidență urmatoarele aspecte: 

1) O experienta placuta in acest proiect 

2) Un lucru nou pe care l-ati invatat 

3) O activitate non-formala la care ati participat si v-a placut 

4) O activitate formala la care ati participat si care v-a placut 

5) Sperante si propuneri pentru anul urmator 

Acestea se vor regăsi pe padlet-ul: https://padlet.com/zepisi_simona/evaluare_brosuri 

Chiar daca vom intra în vacanță, vom avea multe de realizat: concursul de selecție, diseminari în 

presa locală, realizarea unei broșuri de diseminare și valorizare a trainingului ITC din Lituania, 

realizarea raportului intermediar, centralizarea evaluării intermediare, finalizarea monitorizării la 

nivel de parteneriat și, nu în ultimul rând, pregătirea reuniunii din Romania din septembrie 2016. 

https://padlet.com/zepisi_simona/evaluare_brosuri

