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Argument

■ Deși suntem conștienți de importanța arborilor -cele mai longevive organisme vii de pe Terra-,
facem tot ce ne stă în putință să distrugem minunatul ecosistem forestier.

■ Iată de ce considerăm ca fiind prioritară dezvoltarea unui proiect de ecologie forestieră care să se
adreseze celor care doresc să-și schimbe modul de viață. Noi trebuie să trăim verde. Trăim și
împădurim. Trăim și ecologizăm. Trăim și reciclăm. Trăim și călătorim. Trăim și observăm.
Respectăm natura. În primul rând, noi trebuie să facem toate acestea, apoi să ne gândim cum să-i
convingem și pe alții să facă la fel ca noi.

■ Totul pleacă de la educație. O persoană bine informată va acorda o atenție specială mediului
forestier și va avea un mai mare respect față de mama-natură. Și dacă, prin intermediul acestui
proiect, având mijloacele propice și folosind metodele adecvate, va căpăta deprinderi și abilități
ecologice, acea persoană va deveni un adevărat cetățean al Europei Verzi.

■ Acest proiect este dedicat tuturor celor care doresc ca Europa și planeta noastră să respire cu
„plămâni“ sănătoși.



Informații generale
■ Nr. proiect: 2020-1-RO01-KA229-079887

■ Acțiunea cheie 2 - Parteneriate strategice în domeniul educație şcolară

■ Tipul proiectului: K229 - Schimb interșcolar

■ Titlul proiectului: Green Europe. Education. Abilities.

■ Acronim: GEEA

■ Perioada: 24 luni: 01.09.2020 – 31.08.2022

■ Buget total: 155812 euro

■ OID: E10027522



Școli participante
Viesoji istaiga Panevezio profesinio rengimo centras (Lituania)

Buget: 30932 euro

Secondary Municipal School St. Naum Ohridski

(Macedonia de Nord)

Buget: 30172 euro

Keşan Anadolu Lisesi (Turcia)

Buget: 29612 euro

Colegiul Național Spiru Haret Tecuci (România)

Buget: 34920 euro

Agrupamento de Escolas de Rio Tinto (Portugalia)

Buget: 30176 euro



Echipele de proiect
■ Colegiul Național Spiru Haret Tecuci (România) - școală 

coordonatoare

 Prof. Voinea Dumitru (geografie, coordonator), prof. Aniță Maria (fizică), prof. 
Arhire Felix (matematică), prof. Horinceanu Nicoleta (chimie), contabil 
Gârleanu Nina (management financiar), av. Mavrochefalos Cristian (consilier 
juridic)

■ Viesoji istaiga Panevezio profesinio rengimo centras (Lituania) -
școală parteneră

 Justina Čivilytė (șef departament proiecte europene, coordonator), Virginija 
Žvedrytė (asistent proiect), prof. Vilija Karietienė (geografie), prof. Vaida 
Kučinskienė (lb. engleză), Sigita Budrienė (departament agricultură),  contabil 
Lina Teišerskienė (management financiar)

■ Secondary Municipal School St. Naum Ohridski (Macedonia de 
Nord) - școală parteneră

 Prof. Diana Jovanoska (coordonator), prof. Daniel Krsteski

■ Agrupamento de Escolas de Rio Tinto (Portugalia) - școală 
parteneră

 Prof. Prof. Emilia Pereira (biologie, coordonator), prof. Odete Silva,  prof. Nuno 
Ferreira Santos (arte vizuale), prof. Fernando Pinto

■ Keşan Anadolu Lisesi (Turcia) - școală parteneră

 Prof. Hayriye Aydın (chimie, coordonator), prof. Nurdan Fidan Alabak (lb. 
engleză, director), prof. Hacer Erdoğan (geografie), prof. Fatma Özdemir 
(educație fizică), prof. Tezcan Tezel (lb. germană)



Obiective:

Obiectivul general:

■ Promovarea, în cadrul școlilor participante, a colaborăiri

transcurriculare în vederea identificării unor soluții de gestionare

durabilă a pădurilor, prin încurajarea creativității științifice și

artistice a elevilor în transmiterea unor mesaje civice, ecologice;

Obiective specifice:

 Creșterea gradului de informare despre peisajul forestier din Europa și legislația europeană cu privire la păduri
(MAP Forest - 2015), pentru minim 1000 de persoane (din care minim 250 de elevi între 15-17 ani), în perioada
01.10.2020 - 31.08.2021;

 Creșterea capacității de rezolvare a unei probleme reale (studiu de caz-protecția și conservarea unei păduri din
apropiere) prin autoeducare în rândul celor 250 de elevi (15-17 ani), în perioada 01.09.2020-31.08.2022;

 Dezvoltarea abilităților practice (plantare, ecologizare, colectare selectivă a deșeurilor) în rândul celor 250 de elevi
(15-17 ani), în perioada 01.09.2020-31.08.2022;

 Dezvoltarea abilităților artistice (pictură, teatru, muzică, film, artă fotografică), în rândul celor 250 de elevi (15-17
ani), în perioada 01.09.2020-31.08.2022;

 Dezvoltarea competențelor lingvistice și digitale în transmiterea adecvată a informațiilor de către minim 100 de elevi
(15-17 ani) și 20 profesori, în perioada 01.09.2020-31.08.2022;



Participanți

A. Participanți școlari:

 A1. Grupul țintă: 250 elevi (15-17 ani), câte 50 pentru fiecare școală,  vor participa direct la acțiunile din cadrul proiectului; din 
rândul acestora vor fi selectați câte 24 de elevi pentru fiecare școală,  care vor forma grupul de lucru ce va participa la mobilități; 
toți elevii vor fi asistați și ajutați în demersul lor de un colectiv de profesori ai școlii (câte 4 pentru fiecare școală), care de 
asemenea, fac parte din grupul-țintă;

 A2. Alți participanți școlari: alți elevi (15-17 ani), profesori. Aceștia sunt invitați să participe, ca voluntari, la toate activitățile 
proiectului, fiind considerați beneficiari indirecți ai proiectului. 

B. Participanți locali:

 B1. Părinții: vor completa voluntar logistica necesară implementării proiectului, vor susține moral și afectiv demersul elevilor, vor 
asigura cazarea elevilor vizitatori;

 B2. Agențiile forestiere din fiecare localitate a școlilor participante: vor oferi asistență tehnică, prin intermediul unor persoane de 
contact, vor pune la dispoziție materiale și spații pentru buna desfășurare a activităților;

 B3. Instituții educativ-culturale și mass-media: alte școli, Casa de Cultură, muzee, bibliotecile locale, ONG-uri (Clubul de Științe 
GEEA Tecuci - România, Ecological Initiative of Chania - Grecia, Ecological Society "Treska" - Macedonia de Nord,  Serras do 
Porto Association - Portugalia), posturi de radio și televiziune, mass-media electronică etc.; acestea vor colabora în plan educativ 
și artistic cu   grupul de lucru; vor asigura diseminarea rezultatelor proiectului;

 B4. Voluntari locali: toți membrii comunității locale sunt invitați să participe la acest proiect;



Pentru atingerea obiectivelor propunem următoarele activități:

-realizarea unor lucrări de promovare a spațiilor forestiere din apropierea liceelor participante (câte una pentru fiecare) care vor fi

prezentate în cadrul unei Sesiuni de comunicări științifice a elevilor; lucrările trebuie să conțină informații din aria științelor naturii; -

integrarea rezultatelor investigării mediului forestier în cadrul unor lecții din aria curriculară a științelor naturii (fizică, chimie, biologie,

geografie);

-organizarea unui curs de formare pentru profesorii școlilor participante, în vederea armonizării metodelor și tehnicilor folosite în

cadrul proiectului;

-monitorizarea pădurilor aflate pe raza școlilor participante (maxim 30 km rază), pentru o mai bună cunoaștere a acestora;

-amenajarea unor panouri informative în puncte cu vizibilitate maximă din cadrul pădurilor mai sus menționate (câte unul pentru

fiecare școală participantă);

-conceperea unor materiale informative despre legislația din domeniul forestier, despre peisajul specific pădurilor din Europa (afișe,

pliante, filmulețe, prezentări PPT etc.) și diseminarea acestora în cadrul grupului țintă;

-organizarea unei expoziții de fotografii realizate în perimetrul pădurilor din raza liceelor participante; cele mai reușite fotografii vor fi

utilizate pentru conceperea unui Calendar verde; dorim astfel să stimulăm creativitatea și originalitatea artistică;

-desfășurarea unor activități ecologice care să contribuie la îmbunătățirea imaginii despre păduri: reciclarea maculaturii, ecologizarea

unor spații din pădurile vizate, împăduriri, activități sportive și de relaxare;

-organizarea unui concurs școlar tematic pe echipe, intitulat Casa verde, adresat elevilor de liceu (15-17 ani); concursul vizează

transparența și recunoașterea competențelor și calificărilor obținute în urma investigării mediului forestier;

-realizarea unor activități specifice: 21 martie-Ziua Pădurii; 22 aprilie-Ziua Pământului; 5 iunie-Ziua mondială a mediului; 4 octombrie-

Ziua internațională a protecției animalelor; 6 octombrie-Ziua mondială a habitatului, de către fiecare școală participantă;

-aplicarea, de către fiecare școală participantă, a unui proiect de ecologie forestieră la nivel local;

-construirea unui website, unde vor fi publicate toate rezultatele cercetării din cadrul proiectului; vor fi astfel testate și verificate

competențele digitale;

-realizarea unei pagini de promovare în mediul electronic (facebook), unde vor fi diseminate toate activitățile din cadrul proiectului;



Management

■ Fiecare școală va desemna o echipă formată din 2 elevi și un profesor coordonator din cadrul grupului de lucru care va pregăti
o lucrare științifică cu tema „Potențialul economic și ecologic al pădurilor din orizontul local“; sesiunea de comunicări
va fi organizată în Turcia;

■ Fiecare liceu participant este obligat ca în momentul când devine gazdă pentru ceilalți să organizeze o excursie de cel puțin o
zi într-o pădure din apropierea școlii, unde vor fi experimentate metodele și tehnicile locale de observare și analiză a mediului
forestier; Fiecare școală are sarcina de a a organiza o expoziție de fotografii realizate în perimetrul pădurilor din raza liceelor
participante; fiecare expoziție trebuie finalizată în momentul vizitării de către ceilalți; cele mai reușite fotografii vor fi utilizate
pentru conceperea unui Calendar verde (responsabil Macedonia de Nord); Fiecare școală are obligația de a organiza o etapă
a concursului Casa Verde (prezentare-evaluare-punctaj); Fiecare școală este obligată să organizeze cel puțin o lecție
demonstrativă din aria științelor naturii, în cadrul programei școlare, în care să fie integrate elemente ale investigării
mediului forestier local;

■ Toate activitățile proiectului vor fi promovate pe website-ul proiectului și pe pagina de facebook a proiectului (responsabil
Lituania). Pentru o colaborare și comunicare eficientă între parteneri, vom crea un grup de lucru în mediul on-line
(Twinspaces), unde vor fi discutate toate problemele legate de proiect.

■ Toate informațiile despre activitățile proiectului vor conține eticheta #GEEA.



Diseminarea:

a)prin website-ul oficial al proiectului: https://greenurope.com/;

b)prin pagina de facebook a proiectului: 
https://www.facebook.com/Green-Europe-Education-Abilities-
105843534602608; 

c)prin intermediul website-ului oficial al școlilor participante, care va pune
la dispoziție un spațiu special rezervat proiectului;

d)prin publicarea de articole în presa locală, regională și națională și
participarea la emisiuni radio-tv pentru informarea periodică a comunității
locale, regionale și naționale privind activitățile și rezultatele proiectului;

e)prin participarea directă sau indirectă a elevilor și profesorilor direct
implicați în proiect la simpozioane și sesiuni de comunicări;

f)prin intermediul panoului informativ despre peisajul forestier specific
orizontului local, care va fi amplasat într-un loc vizibil și accesibil
publicului larg;

g)prin distribuirea directă și gratuită, în rândul comunității școlare locale,
în limita posibilităților materiale, a unor produse promoționale: ecusoane,
„manifestul verde“, tricouri, șepci, produse de birotică, produse hand-
made;

h)prin intermediul Calendarului Verde, incluzând cele mai reușite
fotografii realizate în timpul investigării peisajului forestier, postat pe
website și pe pagina de facebook, ;

https://greenurope.com/
https://www.facebook.com/Green-Europe-Education-Abilities-105843534602608



