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 Poluarea din mediul înconjurător este o problemă la 
nivel mondial și noi, ca educatori ai tinerilor, vedem 
importanța formării de tineri implicați în această 
problemă. În ultimul an, s-a reflectat mai mult decat 
de obicei in media, mai ales in media de tip social, pe 
care tinerii o folosesc intens pentru a-si lua 
informatiile. Vedem că aceasta este o problemă cu care 
multi tineri se identifica,  și devin din ce in ce mai 
conștienți de diferitele provocări cu care ne 
confruntăm. 



 Poluarea cu plastic este o problemă reală și prin 
colaborarea internațională putem vedea mai ușor 
diferențele și asemănările dintre țări. În acest fel 
putem învăța unii de la alții și, împreună, putem 
dezvolta strategii noi și o practică mai unitară în UE și 
în lume. Cum s-a mentionat anteior, scopul nostru este 
de a-i face pe tineri să fie mai conștienți cu privire la ce 
provocări există atat in plan local cat și global, și 
credem că o cooperare între țari ne va ajuta să atingem 
acest obiectiv. 



1. Explorarea diverselor provocări locale și globale legate de plastic  

2. Dezvoltarea de parteneriate cu diverși oameni de știință pentru a coopera cu 
elevii in studiile lor 

3. Cooperarea cu autoritățile locale pentru a evidenția diferitele provocări cu care 
se confruntă diferitele zone. 

4.Cresterea nivelului de toleranța și a aptitudinilor sociale prin intermediul 
cooperării interculturale 

5. Crearea de activități care să facă elevii să înțeleagă că munca și viața lor au un 
impact asupra celorlalți  

6. Îmbunătățirea comunicării dintre elevi, atât în limba maternă, cât și în limba 
engleză, prin diferite instrumente digitale precum Flipgrid, Twitter, Skype, 
Google Docs etc.  

7. Îmbunătățirea comunicării dintre școli și partenerii locali 

8. Vom folosi portale dedicate educației școlare pentru a împărtăși și inspira alte 
școli. 

9. Transformarea elevilor noștri in cetățeni activi, care să aibă grijă de natura și 
mediul înconjurător. 



- Prin extinderea mediului de învățare prin colaborarea cu experți, 
cercetători, părinți și școli din Europa, elevii vor deveni 
cetățeni mai activi ceea ce va îmbunătăți procesul de învățare 
de-a lungul vieții.  

- Creșterea motivației elevilor de a învăța prin utilizarea 
diferitelor tehnologii de sec XXI. 

- Dezvoltarea unei culturi de conștientizare a publicului și 
îmbunătățirea creativității elevilor, precum și a gândirii critice.  

- Găsirea de noi soluții pentru problema deșeurilor din plastic 
prin antreprenoriat.  

- Prin proiectul în ansamblu ne propunem să realizăm o sală de 
clasă la nivel mondial în care pot fi abordate problemele lumii 
de către elevi -gânditori critici și cetățeni ai lumii. 



- Crearea grupurilor de elevi participanti la proiect și a colțurilor 
proiectului  

- Reuniunea informativă cu personalul școlii și părinți cu privire la 
proiect. 

- Colectarea de date cu privire la calitatea apei si tipurile de plastic 
gasite in apa 

- Studierea, impreuna cu oameni de stiinta a mostrelor culese, si 
prelucrarea rezultatelor 

- Stabilirea legaturilor online cu scolile partenere, si impartasirea 
rezultatelor 

- Realizarea de intalniri de informare cu alti agenti sociali 
implicati: parinti, autoritati locale, comunitatea 

- Vizite de lucru (LTT) pentru schimbul de informatii si de 
experienta 

 


