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Nr. participanţi din şcoală:

150 elevi / 20 profesori
Obiective:
studierea şi identificarea de către elevii din şcolile partenere a problemelor de mediu, cât şi
înţelegerea de către aceştia a necesităţii participării active la stabilirea şi menţinerea unor
condiţii normale de mediu şi a unei relaţii armonioase între om şi natură şi identificarea unor
soluţii la aceste probleme;
cunoaşterea cauzelor problemelor ecologice şi a factorilor de mediu care influenţează relaţia
om-natură;

dezvoltarea competenţelor de comunicare în limbi străine şi în limba maternă;
dezvoltarea competenţelor civice;
dezvoltarea dragostei pentru natură şi a sensibilităţii artistice a elevilor.

Rezultate:

Elevii implicaţi în proiect au studiat atât opere literare şi ştiinţifice importante din
cultura fiecărei ţări partenere, cât şi creaţii artistice populare sau culte care vorbesc
despre natură şi exprimă atitudini umane faţă de aceasta. Astfel, s-a realizat un CD care
cuprinde fragmente semnificative din aceste opere (sub formă de texte, cântece,
imagini ale monumentelor naturale importante pentru fiecare ţară parteneră etc.).
S-a realizat un imn al proiectului despre natură (în acest imn fiecare şcoală parteneră a scris cel
putin o strofă). De asemenea, fiecare partener a ales un simbol natural specific regiunii în
care se află şcoala sa, simbol al cărui

alegere a fost precedată de un concurs la care elevii au luat parte şi au facut propuneri pe care
trebuiau să le argumenteze.

Elevii şi profesorii implicaţi în proiect au făcut schimb pe Internet de opinii, idei
şi imagini pe tema naturii. Imnul a fost prezentat publicului larg într-un
spectacol realizat spre finalul primului an de proiect în fiecare şcoala parteneră.
Şcolile partenere au organizat în comun un spectacol intercultural, realizat spre
finalul primului an de proiect la Busto Arsizio, cu ocazia întâlnirii de proiect din
Italia. Spectacolul a fost conceput într-o manieră interculturală, întrucât a
cuprins şi elemente din cultura ţărilor partenere (atât sub form ă de cântece,
dansuri etc. prezentate direct în sp ectacol, cât şi sub formă de imagini video,
expozitii cu obiecte de artă populară specifice ţărilor partenere, fotografii etc.).
Dezbateri şi simpozioane pe teme de mediu, activităţi de ecologizare în localitatea şi regiunea din
care provin şcolile partenere.

Realizarea de către profesorii din echipa de proiect a unor activităţi de diminuare şi
prevenire a poluarii mediului

Elevii din cadrul proiectului au devenit mult mai receptivi la participarea în
şcoală la diversele activităţi referitoare la mediu.
Schimb de bune practici în activitatea de protejare a mediului, educaţională şi social-culturală cu
instituţiile partenere.

Dezvoltarea la elevi a unor abilităţi şi competenţe: de comunicare, lingvistice, de
relaţionare, de folosire a tehnologiilor moderne, de cercetare pe baza unei teme date,
informatice, de cetăţenie europeană activă, de management, de evaluare, de lucru în echipă.

Produse finale:
imnul proiectului;
un CD al proiectului;
spectacol intercultural realizat de ţările partenere;
o carte despre natură, cu titlul: „Livre européen de la nature”.

