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RECICLAREA 



Tema mobilităţii 

n  Tema mobilităţii a fost RECICLAREA, în ceea ce priveşte 
aspectele ei teoretice şi practice,  studiul reciclarii în 

Romania şi în special în regiunea Sibiu; 

n  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; 

n  Activitatea elevilor: documentare, realizarea de fotografii 
tematice şi picturi, realizarea de obiecte şi accesorii din 
materiale reciclabile, participarea la ateliere de creaţie, 
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 

 
1.  Prezentarea situaţiei reciclarii în ţară şi în Sibiu; 

2.  Familiarizarea cu aspectele reciclarii în celelalte 
ţări; 

3.  Formarea deprinderii de a lucra în echipă şi de a 
colabora la reuşita unei acţiuni care să 

promoveze imaginea şcolii şi a ţării 

4.  Socializarea şi lărgirea universului cultural. 



Momente ale  întâlnirii de la Evangélikus 
Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma És 

Kollégium, Aszod, Ungaria 

n  25 Mai 2013 – 
Întâlnirea 

participanţilor, 
primirea de către 
familiile gazdă si 
coordonatorii de 

proiect 
n  Timp liber cu 
familiile gazdă / 

Timp liber in internat  



Duminică , 26 Mai – Rezervaţia 
naturală Ipolytarnóc 



n  Grădina Zoologică din Budapesta 



Luni, 27 Mai – participarea la ore 



Jocuri – Fun J 



Marţi, 28 mai – turul şcolii şi ziua 
prezentărilor 





Întâlnirea de lucru a coordonatorilor 



Miercuri, 29 mai - Budapesta 



Oddo Project 
Ecological 
House 
Budapest  



Joi, 30 mai – Centrala termică de la 
Eger 



Vineri, 31 mai – Ziua sporturilor 



Rămas bun! L 



Home, sweet home J 



Impresii 
n  “Acest proiect a fost o experiență pozitivă și pot spune că mi-a 

influențat felul de a gândi în privința reciclării și în legătură cu 
salvarea acestei planete, făcând ceva pentru ea. Am apreciat 
faptul că am vizitat fabrici ecologice și firme de reciclat, lucru care 
a demonstrat că nu am plecat doar pentru a ne distra ci și pentru 
a vedea cum se reciclează în alte țări. Desigur că cel mai mult mi-
a plăcut partea în care am vizitat diferite locuri care au scos în 
evidență diferența dintre România și Ungaria; spre exemplu din 
punct de vedere religios. Gazdele au fost foarte prietenoase și au 
făcut tot posibilul ca șederea noastră să fie cât mai plăcută, 
făcându-ne să ne simțim ca acasă. Când nu aveam un ghid turistic 
ei erau cei care ne explicau ce s-a întâmplat în locul respectiv și 
pentru ce este renumit.  

n  Lucrul care nu mi-a prea plăcut a fost faptul că am avut prea puțin 
timp în Budapesta și că nu am avut timp să mergem în toate 
locurile care ni le-am propus.  

n  În concluzie, a fost o experiență minunată unde am cunoscut 
foarte multe persoane cu care încă țin legătura și nu regret că m-
am implicat în acest proiect.”         Văcăroiu Andreea  



n  “Proiectul Comenius G.R.E.E.N. 2013 din Ungaria a fost o 
experiență unică. Am avut șansa de a învăța lucruri noi despre 
reciclare și de a conștientiza problema acesteia în diferite țări. Am 
cunoscut mulți oameni noi și ne-am împrietenit foarte repede. 
Comunitatea din Aszod este una foarte prietenoasă cu care poți 
comunica foarte ușor. Cel mai mult mi-au plăcut deplasările în alte 
orașe și vizitarea acestora. Vizita la fabrica și la firma de reciclare 
din Ungaria m-a surprins placut, oamenii fiind organizați și 
primitori.Gazda la care am stat a avut o familie nemaipomenită cu 
care m-am înțeles foarte bine și sunt sigură că vom ține legătura 
în continuare . Apreciez încrederea care au avuto în noi cand ne-
au lasat să stăm mai mult în Budapesta deși eram doar 5 
persoane doritoare. 

n  Ceea ce nu mi-a placut a fost deplasarea pe  timp de ploaie în 
diferite spații și timpul scurt pe care l-am avut pentru timpul liber 
din timpul excursiilor. 

n  Concluzionând, Proiectul Comenius G.R.E.E.N. din Ungaria a fost o 
experiență unică prin care am cunoscut noi mentalități  și culturi 
diferite cu care o să țin legatura în continuare.”Oana Coşa 



n  “Prieteni noi. Distractie. Reciclare. Cam asa as putea 
descrie săptămâna frumoasă petrecută in Ungaria. Singurul 
aspect negativ: a trecut mult prea repede si nu am apucat 
să vizitez tot ceea ce mi-as fi dorit. E minunat să legi 
prietenii internationale, să pătrunzi câteva zile în sufletul 
unui noi familii, să călătoresti si să inveti. Poate e prea mult 
să spun ca aceasta experienta m-a maturizat, dar cu 
siguranta m-a facut să-mi schimb modul de gândire intr-o 
anumită proportie si să-mi apreciez mai mult familia. 
Sincer, m-as intoarce si astăzi în frumoasa Budapesta. E de 
apreciat faptul că in aceasta săptămâna "ne-am apropiat" 
de natură, am aflat lucruri noi despre reciclare si am lucrat 
cot la cat cu elevi din alte ţări europene, spre un viitor mai 
verde.”     Daria Mărcuş 



Echipa COMENIUS : 
Profesori : Andra Tischer, Felicia Pătcaş, Delia Nemeş,  Diana Chirilă 
Elevi: Oana Coşa, Iris Rusu, Ruxandra Virca, Cojocariu Ioana, 

Văcăroiu Andreea, Marian Eftenie, Dan Popa, Daria Mărcuş, 
Raluca Marinciu,  Alina Roman, Ştefana Stoica. 
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