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Școala Gimnazială ”Miron Costin” Bacău este parteneră în proiectul 

ERASMUS + ”Sustain european culture and environment in an app”, alături 

de Instituto d’Istruzione Secondaria Superiore Italia (coordonator), Newark 

School Malta, Institut Andreu Nin Spania, Fortes Lyceaum Olanda.   
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     Proiectul are ca scop educarea copiilor în scopul protejării mediului înconjurător și 

conservării resursele natural și culturale, împărtășirea de bune, dezvoltarea unor planuri de 

afaceri și a altor proiecte comune.   

 

Obiective generale: 

- dezvoltarea și consolidarea relațiilor între școlile europene; 

-perfecționarea cadrelor didactice, schimbul de idei, practici și metode între școlile europene; 

- îmbunătățirea ofertei educaționale în școlile participante ; 

- încurajarea mobilității elevilor în alte țări europene, pentru a-i ajuta să devină mai deschiși, mai 

receptivi la ce se află în lume;  

- conștientizarea copiilor asupra importanței patrimoniului și identității culturale și naturale 

locale, naționale, europene și a identității lor, ca o valoare europeană comună; 

- educarea elevilor astfel încât să gândească global, critic și creativ; 

- elevii să folosească limba engleză pentru a comunica cu colegii din alte țări europene; 

- îmbunătățirea competențelor TIC și a educației digitale în școlile participante; 

 

Obiective specifice 

-folosirea strategiilor diverse de învățare, adoptarea unor alte metode educaționale de predare; 

- învățarea despre și din mediul înconjurător, cu accentul pus pe activitățile practice și pe 

experienţa colegilor de proiect. 

- descoperirea și analizarea problemelor de mediu la nivel regional,  național și international; 

- promovarea valorii și necesității cooperării locale, naționale și internaționale în prevenirea și 

soluționarea problemelor de mediu. 

 

 

Elevii vor dobândi cunoștințe, abilități și experiență în: 

 

- îmbunătățirea și menținerea sistemele biofizice și a biodiversității. 

- investigarea aspectelor legate de durabilitate, în diferite context și aplicarea acestora în diferite 

studii de caz; 

- evaluarea măsurile sociale, economice și tehnologice necesare menținerii resurselor naturale și 

îmbunătățirii biodiversității (gestionarea deșeurilor, consumului de apă potabilă într-un mediu 

urban, conservarea ecosistemelor).  

 

Prima activitate este formarea profesorilor în Malta. Rolul lor este de promovare în propria 

școală a practicilor turistice durabile în rândul elevilor, conștientizarea acestora cu privire la 

importanța reciclării deșeurilor, a protejării mediului.  

În Italia, elevii vor fi "Cercetători pentru o zi" în mediul de conservare a delfinilor, din zona 

Jonian. 

 

În România, se va derula activitatea "Înapoi la Mama Natură", participanții fiind provocați la o 

acțiune de împădurire, dar vor învăța și cum să se descurce în situații extreme.      

 



În  Olanda, accentul se va pune pe educarea în sensul economisirii energiei, cu vizitarea unor 

zone în care se folosește energia verde, dar și pe dezvoltarea unui plan de afaceri durabil  și o 

campanie pentru consumul responsabil de energie.  

Activitatea de învățare din Spania este în limba engleză și are ca scop materializarea tuturor 

activităților din proiect.  

 

 Evenimentul final din Italia va avea ca obiectiv popularizarea rezultatelor proiectului în Europa. 

 


