PARTENERIAT COMENIUS G.R.E.E.N - „Go Re-Educate Earth Now” LA
Colegiul Naţional „Octavian Goga” din Sibiu
(Articol apărut în revista Casei Corpului Didactic Sibiu, MAGISTER, nr.33/ sept 2012aprilie 2013)
Începând cu anul şcolar 2012-2013, Colegiul Naţional „Octavian Goga” din Sibiu este
implicat în proiectul de parteneriat şcolar multilateral Comenius cu titlul “Go Re-Educate Earth
Now” (G.R.E.E.N), care se derulează în cadrul Programului de Învăţare pe tot parcursul vieţii şi
este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Pe parcursul a doi ani - 2012-2014 - se vor
desfăşura activităţi comune sub sigla acestui proiect în Turcia (Iskenderun Lisesi), Germania
(Kaufmannisches Berufskolleg Oberberg), Ungaria (Lutheran Petöfi Secondary School), Italia
(InstitutoTecnico Aeronautico “Antonio Ferrarin” )şi Spania (IES Galileo Galilei).
Scopul proiectului are o dimensiune ştiinţifică, urmărind trezirea interesului elevilor, a
profesorilor şi a întregii comunităţi locale pentru problemele mediului şi socială, având drept
scop realizarea unui parteneriat comunicaţional, social, cultural între instituţiile şi colaboratorii
implicaţi. În acest sens, elevi şi profesori vor fi antrenaţi în găsirea unor soluţii de reducere a
poluării mediului şi de promovare a unor iniţiative în sfera protecţiei naturii, în iniţierea unei
campanii educative în vederea protecţiei mediului, a reciclării, a economisirii resurselor naturale,
precum şi în realizarea unor studii care vor deveni materiale didactice servind unor discipline de
specialitate (biologie, chimie, geografie), limbi străine sau pot deveni opţionale (CDŞ).
Obiectivele fundamentale ale proiectului vizează atât elevii, profesorii, părinţii, cât şi
membrii comunităţii locale. În ceea ce-i priveşte pe elevii CNOG, aceştia vor avea oportunitatea
de a lucra în echipă pentru interesul comun, de a-şi îmbunătăţi competenţele lingvistice, de a-şi
exersa cunoştinţele de limba engleză în situaţii reale de viaţă, de a utiliza a calculatorul pentru a
crea o comunitate educaţională la nivel internaţional pe o platformă de comunicare online, de a
face experimente, de a cunoaşte în mod real ţările participante cu elementele specifice de cultură,
tradiţii, istoria acestora, mentalităţile, sistemul educaţional. Temele supuse cercetărilor şi
dezbaterilor de-a lungul derulării prezentului proiect sunt poluarea, reciclarea, tehnologii
nepoluante, încălzirea globală şi lanţul trofic, iar site-ul oficial al proiectului este
w.w.w.futuregreeners.com.
Activităţile sunt variate şi au în vedere documentarea în legătură cu temele propuse (motiv
pentru care s-au realizat parteneriate cu instituţiile abilitate în domeniu, respectiv Agenţia
Naţională pentru Protecţia Mediului şi Garda Naţională de Mediu), organizarea unor conferinţe
cu participare largă şi invitaţi din aceste instituţii, realizarea unor broşuri (atât în limba engleză,
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care este limba proiectului, cât şi în limba română), a unor materiale media în scopul diseminării
informaţiei, a unor expoziţii tematice, a unor acţiuni concrete de promovare a conduitei
ecologice. De asemenea, elevii vor avea ocazia de a găzdui elevi din ţările partenere, vor
organiza dezbateri, workshopuri, excursii tematice care vor avea rolul de a sensibiliza tânăra
generaţie în legătură cu necesitatea de a acţiona în sensul păstrării unui mediu ambiant cât mai
sănătos.
Până în prezent, cele mai importante acţiuni au fost conferinţa G.R.E.E.N pe teme ecologice,
desfăşurată în 13 decembrie 2012, la care au participat reprezentanţi ai instituţiilor partenere,
elevi şi profesori ai CNOG. Prezentările media în legătură cu principalele surse de poluare în
judeţul Sibiu şi acţiunile menite a restabili echilibrul ecologic al regiunii au alternat cu dezbateri
asupra rezultatelor unor chestionare şi ale unor interviuri realizate de membrii echipei,
concluziile vizând punerea în practică imediată a unor iniţiative ecologice la nivelul şcolii, de
exemplu realizarea de materiale de informare şi conştientizare a întregii comunităţi, campanii de
colectare selectivă, workshop-uri de reciclare creativă, expoziţii de produse artistice realizate din
deşeuri etc.
Mobilitatea din Italia, desfăşurată în perioada 3-10 martie 2012 la Istituto Tecnico
Aeronautico Antonio Ferrarin din Gallarate, a avut ca temă poluarea, iar calendarul acesteia a
inclus prezentări cu caracter teoretic şi de analiză a stării mediului în ţară şi în judeţ, realizarea
unei broşuri, a unor afişe care au fost expuse în cadrul conferinţei, discuţii în cerc larg pe baza
asemănărilor sau a diferenţelor dintre situaţia ecologică a diferitelor regiuni reprezentate.
Interesul pe care participanţii (profesori şi elevi, părinţi, oficialităţi locale) l-au manifestat a fost
dovada clară că acest proiect şi-a atins obiectivele şi că va avea o finalitate pozitivă. Astfel, au
fost aduse în atenţia publicului problemele serioase în legătură cu pericolul poluării mediului, sau discutat iniţiativele ecologice care se pot lua de la nivel particular şi promovate până la a
deveni deprinderi colective şi s-au propus o serie de măsuri concrete în cadrul proiectului. De
asemena, participanţii la această mobilitate au avut posibilitatea de a lega prietenii statornice cu
partenerii de proiect, de a se familiariza cu modul de viaţă al gazdelor, de a vizita câteva locuri
celebre în Europa pentru frumuseţea lor naturală sau artistică: provincia Varese din nordul Italiei,
Como, oraşul Milano, momente speciale care le-au demonstrat faptul că numai împreună vom
putea păstra şi duce mai departe cea mai de preţ bogăţie a omenirii: un mediu ambiant sănătos. În
cadrul acestei întâlniri de proiect, România a dus un mesaj ferm, prin cei şase elevi din clasele a
XI-a - Andrei Epure, Sabina Rogos, Andreea Popa, Antonia Teoc, Dan Dobrotă şi Denisa Savu,
coordonaţi de prof. Andra Tischer, Lidia Pircă şi Diana Chirilă: Lumea este a noastră, a tuturor.
Să spunem un Nu hotărât poluării!”. Prof. Laura-Florentina Dumitru, director al Colegiului, a
transmis partenerilor de proiect semnalul unei colaborări fructuoase şi încrederea în perspectiva
de viitor a acestei acţiuni. Reuşita acestui proiect european implementat în România înseamnă, în
fapt, reuşita unor elevi merituoşi, a unor cadre didactice convinse de menirea lor nobilă şi a unei
mentalităţi colective animate de iubirea nestrămutată faţă de natură şi de oameni.

Prof. Andra Tischer
Colegiul Naţional „Octavian Goga” din Sibiu
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