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Tema şi obiectivele mobilităţii
•
•
•

•
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Tema mobilităţii a fost POLUAREA, în ceea ce priveşte aspectele ei
teoretice, studiul poluării mediului înconjurător în Romania şi în special în
regiunea Sibiu;
Surse de documentare şi bibliografie: Internet, studii puse la dispoziţie de
Garda de Mediu şi Agenţia de Mediu Sibiu, Rapoarte oficiale ale
Ministerului Mediului , ale Primăriei Sibiu;
Activitatea elevilor: documentare, realizarea de fotografii tematice şi
picturi, afişarea materialelor la punctele de afişare Comenius,
interpretarea chestionarelor, realizarea de interviuri, pregătirea prezentării
PPT şi a broşurii, diseminarea prin filmul întâlnirii, pagina de FB a
proiectului, wikispaces, www.futuregreeners.com
Obiective:
Prezentarea situaţiei poluării mediului în ţară şi în Sibiu;
Familiarizarea cu aspectele poluării în celelalte ţări;
Conştientizarea pericolului real al poluării şi diseminarea informaţiei în
comunitate;
Formarea deprinderii de a lucra în echipă şi de a colabora la reuşita unei
acţiuni care să promoveze imaginea şcolii şi a ţării
Socializarea şi lărgirea universului cultural.

Pregătirea pentru mobilitate-alegerea echipei

Produse finale
CD/DVD-uri

Afişe
Chestionare

Produse finale
Expoziţie de fotografie

Expoziţie de pictură

Produse finale
Broşura
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Filmul întâlnirii de la Istituto Tecnico Aeronautico”A.
Ferarrin”, Gallarate, Italia
• 4 martie 2013 – Întâlnirea participanţilor, primirea de către direcţiune
şi coordonatorii de proiect , vizitarea şcolii

...sport, distracţie, vizitarea oraşului, prieteni noi...

• 5 martie, ziua Z...prezentări PPT..multe emoţii...

• 6-7 martie 2013, vizite la Varese şi Como

, Milano, pe o ploaie infernală...

• 8 martie 2013

Impresii...
•

„Faptul că m-am implicat în acest proiect n-am să-l regret niciodată, din mai multe motive: în primul rând,
fiindcă mi-am dat şansa să cunosc mult mai mult despre o problemă gravă, prezentă zi de zi în vieţile
noastre: poluarea şi moduri în care am putea-o combate, iar în doilea rând pot spune că am dobândit mai
multă încredereîn propriile forţe. Cât despre săptămâna petrecută în Italia, ei bine, a fost o experienţă cu
adevărat grozavă. Am cunoscut oameni foarte cumsecade şi politicoşi, cu care m-am împrietenit, am aflat
anumite aspecte din cultura şi modul lor de viaţă, ca de exemplu că animalele de companie sunt trataţi ca
un alt membru al familiei sau că mănâncă aproape în fiecare zi pizza, lasagna sau spaghetti, însă în
special seara. De asemenea, am vizitat locuri bine cunoscute în lume, precum Milano, frumosul orăşel
Como sau regiunea Varese. Singurul lucru pe care îl regret e că s-a terminat prea repede, însă eu de abia
aştept să vină cei din Italia în România, ca să-i putem răsplăti cum se cuvine pentru toată generozitatea
lor.”
Popa Andreea, cls. a XI-a E

•

„Participarea la programul Comenius a fost o experienţă unică. Arhitectura clădirilor, precum şi peisajele
geografice au fost impresionante. Cel mai mult mi-au plăcut Domul din Milano, precum şi vizita la Como.
Pot menţiona că îmi lipseşte veselia oamenilor, faptul că erau foarte uniţi şi deosebit de sociabili. Familiile
gazdă erau dispuse să facă orice doar să te simţi comfortabil în căminul lor. Am apreciat eforturile depuse
de acestea şi sperăm că la vizita lor in România să se simtă cel puţin la fel de bine ca noi în minunata lor
ţară.” Rogos Sabina, , cls. a XI-a E

•

„Mă bucur enorm că am avut iniţiativa de a lua parte la acest proiect, fiindcă mi-a dat şansa să cunosc
oameni minunaţi din alte ţări, să-mi îmbunătăţesc limba engleză, să vizitez locuri minunate, precum
Milano, care m-a marcat în mod impresionabil. Totodată, am avut de a face cu oameni total diferiţi de noi,
românii, foarte ospitalieri şi sensibili, căci şi numai o săptămână a fost de ajuns să simt că fac parte din
familia lor. Sunt un popor de oameni care ştiu să se distreze, în ciuda greutăţilor vieţii. De asemenea, m-a
impresionat traiul lor de viaţă, cu mult superior de al nostru. Chiar dacă vremea nu a ţinut cu noi, eu
personal m-am simţit minunat şi aştept cu nerăbdare vizita lor în frumosul nostru Sibiu.”Savu Denisa, cls.
a XI-a E

Plecarea…

