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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: 36 luni:   01.09.2020 – 31.08.2023

Buget total: 155812 euro



Școli participante

Agrupamento de Escolas de Rio Tinto (Portugalia)
Buget: 30176 euro

Keşan Anadolu Lisesi (Turcia)
Buget: 29612 euro

Secondary Municipal School St. Naum Ohridski
(Macedonia de Nord)

Buget: 30172 euro
Colegiul Național Spiru Haret Tecuci (România)

Buget: 34920 euro

Viesoji istaiga Panevezio profesinio rengimo centras (Lituania)
Buget: 30932 euro



Obiective:
Obiectivul general:

Promovarea, în cadrul școlilor participante, a colaborări  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);

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);

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

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

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



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;



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);

-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 iexpoziții 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;



Portugalia – 05-10.07.2021
 Prima întâlnire fizică între echipele de lucru
 Plimbare prin Rio Tinto (spațiile verzi)
 Vizitarea școlii din Rio Tinto
 Excursie în rezervația naturală Peneda-Gerês 



România – 27-30.09.2021
Prima mobilitate cu elevi (Lituania, Portugalia, Turcia)
 Plimbare prin București
 Vizitarea liceului nostru, lecție comună cu tema Mediul 

forestier, jocuri de socializare, plimbare prin Tecuci
 Excursie/hike la pădurea Barcea, moment artistic, vizitarea 

muzeului Altița
 Evaluarea participanților, impresii, opinii…



Macedonia de Nord – 4-7.04.2022
 participarea la expoziția de fotografie „The Macedonian 

pins' seat”
 participarea la excursia tematică la Monumentul Natural 

Slatinski și Peștera Pesna;
 organizarea unui mini-festival cu tema „Green dreams”; 

fiecare școală participantă a contribuit cu un anumit 
moment artistic (muzică, dramă, coregrafie, filme, desene 
etc.);

 excursie la Lacul Ohrid;
 plantarea arborilor
 altele…..



Turcia – 15-19.05.2022
 Ateliere: scriere de povestiri, poezie, joc tabu, joc canga, 

pictură; Concert de bun venit
 Participare la Keșan Youth Week 
 Expoziție fotografică
 Workshop-uri: examinarea frunzelor la microscop, amprenta 

frunzelor, imprimarea linoleum, arta Ebru, floare din praf de 
piatra

 Vizitarea Centrului de Tineret Keșan
 Excursie la Parcul Natural Gökçetepe
 Joc de orientare
 Jocul supraviețuitorului (Survivor)



Lituania – 10-14.10.2022
 Vizită la atelierele centrului de formare Panevėžys.
 Activități în aer liber lângă laguna Ekranas.
 Vizitarea obiectivelor turistice de toamnă la Vilnius.
 Vizitarea Centrului Național al zonelor protejate din Lituania 
 Vizitarea cetății Trakai
 Cunoașterea Centrului de vizitatori Krekenava.
 Plimbare pe poteca Girinis. Informații despre pădurile 

lituaniene.



Urmează
Portugalia – 20-24.03.2023

România – 15-19.05.2023


