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       În perioada 06-08.06.2017  a avut loc la BARREIRO – PORTUGALIA  a treia întâlnire transnaţională în 

cadrul Proiectului de Parteneriat  Strategic  (Programul  Erasmus+) – “CETĂŢENIE ACTIVĂ ŞI SPIRIT 

ECOLOGIC PRIN EDUCAŢIE FORMALĂ ŞI NON-FORMALĂ” (ACEAFNE).  Proiectul reuneşte şcoli din 

Suedia, Anglia,  Polonia, Lituania, Portugalia, Italia, Cehia şi România şi este coordonat de Colegiul Național 

“Ienăchiţă Văcărescu” din Târgovişte, România. La această reuniune, şcoala noastră a fost reprezentată de prof. 

Zepişi Simona – coordonator de proiect la nivelul şcolii şi al parteneriatului, Catana Daniela şi Bobu Raluca.. 

        SCOPUL proiectului este să dezvolte capacitatea de intervenţie a şcolilor în domeniul educaţiei pentru 

mediu, prin formarea competenţelor profesorilor şi prin elaborarea unor instrumente/metodologii/strategii de 

abordare a educaţiei ecologice în context  formal/non-formal, care să îmbunătăţească calitatea predării/învăţării 

la nivelul instituţiilor partenere. 

        OBIECTIVE: 

 1)Îmbunătăţirea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor de lucru în cadrul formal/non-formal  pentru 115 de 

profesori din cele 8 ţări partenere  în domeniul ecologiei, cu scopul formării unei atitudini responsabile faţă de 

mediu în comunităţile educaţionale şi locale din care provin  

2)Dezvoltarea competenţelor a 375 de elevi  din cele 8 ţări în a identifica nevoi şi probleme de mediu în 

comunităţile din care fac parte şi de a iniţia, implementa proiecte cu scopul imbunatăţirii calităţii mediului 

3)Dezvoltarea capacitatii celor 8 şcoli de a dezvolta un comportament ecocivic în rândul elevilor, prin 

colaborare cu comunitatea şi prin schimb de bune practici si practici inovatoare. 

 

  



 

        Agenda întâlnirii a cuprins urmatoarele aspecte: 

- Prezentarea activităților formale și non-formale desfășurate la nivel național de școlile partenere în anul 

universitar 2016/2017 

- Anchetă privind tipul de activități desfășurate și implementare a primului produs intelectual.  Discutarea / 

analizarea rezultatelor obținute în fiecare școală parteneră / concluzii 

- Chestionare finale de evaluare  pentru elevi, profesori, directori și părinți.Discutarea / analizarea 

rezultatelor/concluzii 

- Evaluarea impactului proiectului: Comparație între impactul așteptat al proiectului și impactul său real / final 

asupra diferitelor grupuri țintă 

-  Analiza formatului final al celui de-al doilea produs intelectual 

- Discutarea utilizării și difuzării ulterioare a celor două produse intelectuale  

- Spațiul virtual eTwinning/ site+ul proiectului : actualizarea acestora cu informațiile lipsă 

- Instrumentul de mobilitate: conținutul și principalele sale aspecte 

- Elaborarea  raportului  final 

- Sustenabilitatea proiectului: discutarea activităților și rezultatelor care vor fi întreținute după finalizarea 

finanțării UE și modul în care aceste activități vor fi implementate și susținute 

    

 

 

 

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană. Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă 
pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 

 Material realizat de prof. coordonator Zepişi Simona 

 


