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Together can they ensure Europe’s 

land and 

 Obiectivele proiectului  

  

 

 Cunoasterea diferitelor sisteme educa-

tionale ale partenerilor,analizarea princi-

palelor avantaje ale acestora; 

  Dezvoltarea în cadrul scolilor partenere a 

unei culturi organizaționale puternice, ba-

zate pe un set comun de valori europene 

 Promovarea invatarii limbilor straine si a 

diversitatii lingvistice; 

 Dezvoltarea creativitatii elevilor prin re-

alizarea unor produse diverse: eseuri, foto-

grafii, desene, postere, afise, pliante, 

 Implicarea in mod active al elevilor in  

parteneriat: planificarea, implementarea si 

evaluarea  activitatilor; 

Cunoasterea diversitatii Europei in ceea ce 

priveste mediul  natural,populatia,cultura,si 

limbile vorbite in spatiul european; 

Promovarea tolerantei,respectului si in-

telegerii intre toti cetatenii europeni pentru 

Asigurarea interdisciplinaritatii / transdis-

ciplinaritatii între diferite arii curriculare; 

Incurajarea si implicarea elevilor in activi-

tati de protejare a mediului inconjurator. 

Dezvoltarea creativităţii elevilor prin 

realizarea unor  produse diverse: eseuri, 

fotografii, desene, postere, afişe, pliante, 

Schimb de idei și bune practici în domeniul 

educational și identificarea unor elemente 

inovative în predare și la îmbunătățirea  

PARTENERI: 



MOBILITATEA ÎN ANGLIA,  dec. 2012  

MOBILITATEA ÎN TURCIA , mai 2014 

MOBILITATEA ÎN R. CEHĂ, aprilie 2013 

MOBILITATEA ÎN OLANDA, aprilie 2014  MOBILITATEA ÎN FRANȚA, sepembrie 2013 

MOBILITATEA ÎN ROMÂNIA, mai 2014  

-Implementarea  în liceu nostru a unui curs  

opțional  inter  și transdisciplinar numit “Bio și 

eco – educație pentru sănătate” ; 

-Dicționar multiligvistic (în limbile partenerilor) 

cu termeni specifici agriculturii ecologice; 

-Simpozionul Internațional  “Organic farming  

a choice for the future”; 

- realizarea lotului experimental  (și toate activi-

tățile agricole care țin de acesta); 

- jurnalul tuturor activităților legate de lotul ex-

perimental; 

-minighidul  alimentației sănătoase  

- Amenajarea unor vitrine, panouri şi expoziţii cu 

produsele finale realizate înainte, în timpul şi  

după terminarea proiectului; 

- workshop ”Mănânc sănătos, trăiesc  frumos!”  

- realizarea  de postere în format electronic de 

promovare a agriculturii ecologice; 

- aplicarea de chestionare referitoare la impactul 

proiectului  


