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Mobilitatea elevilor Şcolii Gimnaziale

A doua săptămână a lunii februarie, mai precis vacanţa inter
fost perioada în care a avut loc mobilitatea 
scolaire Saint-Jacques-de-Compostelle în subproiectul „Sustainable development and environment
How could we reduce waste?”. Acest subproiect face parte din proiectul
de parteneriat strategic între şcoli, derulat în cadrul Programului Erasmus+ (K.A.2. 

 

Proiectul European Classroom se desfăşoară 
un parteneriat între şcoli din 7 
Compostelle”, Dax, Aquitaine), 
Dâmboviţa), Olanda („Jac P. Thijsse College”, Castricum
(„Realschule Eberbach”, Eberbach, Baden
Pacheco”, Alicante, Comunidad Valenciana), 
Alderley Edge, Cheshire) şi Polonia 

 
19 subproiecte compun acest amplu proiect, ale căror teme, diverse, se regăsesc în 

curriculum naţional al tărilor participante. Şcoala noastră este implicată în 10 dintre acestea, 8 
presupunând şi mobilităţi pe termen scurt ale elevilor şi ale profesorilor implicaţi.

 
Subproiectul „Sustainable development and environment

desfăşoară între perteneri din Franţa şi Româ
Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul’’ Pucioasa a fost reprezentat
Ivona Pincovici, director adjunct 
ale subproiectului, împreună cu şase elevi
Lorena, Diaconu Ştefan, Dumitreche Ştefania, Măndoiu Mihăiţă
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Mobilitatea elevilor Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” Pucioasa
În Franţa, în proiectul Erasmus+ 

 
A doua săptămână a lunii februarie, mai precis vacanţa intersemestrială

fost perioada în care a avut loc mobilitatea elevilor şi profesorilor români  în Franţa, Dax, la Groupe 
Compostelle în subproiectul „Sustainable development and environment

Acest subproiect face parte din proiectul „European Classroom”, proiect 
de parteneriat strategic între şcoli, derulat în cadrul Programului Erasmus+ (K.A.2. 

Proiectul European Classroom se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani (2014 
 ţări: Franţa - coordonator (Groupe Scolaire „Saint Jacques de 

Aquitaine), România (Şcoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul’’, Pucioasa, 
(„Jac P. Thijsse College”, Castricum, Noord

(„Realschule Eberbach”, Eberbach, Baden-Württemberg), Spania („I.E.S. Francisco Figueras 
”, Alicante, Comunidad Valenciana), Marea Britanie („Alderley Edge School for Girls”, 

Polonia („Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych”, Sosnowiec, 

19 subproiecte compun acest amplu proiect, ale căror teme, diverse, se regăsesc în 
curriculum naţional al tărilor participante. Şcoala noastră este implicată în 10 dintre acestea, 8 

pe termen scurt ale elevilor şi ale profesorilor implicaţi.

„Sustainable development and environment-How could we reduce waste?”
tre perteneri din Franţa şi România. Pentru participarea la a

,,Mihai Viteazul’’ Pucioasa a fost reprezentată de doamnele profesoare Alina
director adjunct şi Roxana Parnia, membre în echipa de proiect

ale subproiectului, împreună cu şase elevi din clasa a V-a B: Bîrlog Andrei, 
Dumitreche Ştefania, Măndoiu Mihăiţă. 
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„Mihai Viteazul” Pucioasa 

semestrială- 7-14 februarie 2016 a 
în Franţa, Dax, la Groupe 

Compostelle în subproiectul „Sustainable development and environment - 
„European Classroom”, proiect 

de parteneriat strategic între şcoli, derulat în cadrul Programului Erasmus+ (K.A.2. – Educaţie şcolară).  

 
de 3 ani (2014 – 2017), fiind 

coordonator (Groupe Scolaire „Saint Jacques de 
,,Mihai Viteazul’’, Pucioasa, 

, Noord-Holland), Germania 
(„I.E.S. Francisco Figueras 

(„Alderley Edge School for Girls”, 
kol Ogolnoksztalcacych”, Sosnowiec, Śląskie). 

19 subproiecte compun acest amplu proiect, ale căror teme, diverse, se regăsesc în 
curriculum naţional al tărilor participante. Şcoala noastră este implicată în 10 dintre acestea, 8 

pe termen scurt ale elevilor şi ale profesorilor implicaţi. 

How could we reduce waste?” se 
Pentru participarea la această mobilitate, 

oamnele profesoare Alina-
în echipa de proiect şi responsabile 
: Bîrlog Andrei, Catană George, Dan 
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Scopul proiectului este acela de a 

înconjurător, de a le oferi informaţii despre reducerea deşeurilor şi reciclare şi de a l
competenţe legate de protejarea mediului în vederea unei dezvoltări durabile
 

Partenerii francezi au pregătit un program de lucru
17:00 desfăşurându-se activităţi de învăţare pe tema proiectului, dar şi viz
fel, elevii şi profesorii au avut ocazia să lucreze împreună subiecte legate de proiect, dar şi să 
cunoască tradiţiile şi specificul zonei.
 
Agenda evenimentului a constat în urm
 
Duminică, 7.02.2016 – sosirea 

După un drum obositor de 12 ore, cu maşina până la Bucureşti, două avioane până la 
Bordeaux şi cu microbuzul şcolii de la Bordeaux la Dax, am fost întâmpinaţi la şcoală de părinţii 
şi elevii francezi care au găzduit 
 
Luni, 8.02.2016: 

Prima zi a început, aşa cum era şi normal, cu vizitarea 
catolic, instituţia găzduieşte toate nivelurile de învăţământ, de la grădiniţă, până la
postliceală, astfel încât, unii elevi
studiile. Fiecare nivel de învăţământ are 
aceeaşi locaţie. Şcoala are şi o sală de spectacole extraordinar de frumoasă, unde se 
desfăşoară anumite evenimente festive.

Mai târziu am făcut cunoştinţă cu elevi din clasele a VI
clasa a V-a din sistemul nostru de învăţământ), care au lucrat în proiect. Întâlnirea a început cu 
prezentarea școlii noastre - film
despre colectarea gunoiului în România
un studiu ( PPT) despre felurile de de
neoane etc.) și modul de gestionare a acestora la nivelul instituţiei.

 

După masa de prânz un  
Apa-necesară și fragilă, explicând elevilor noţiuni interesante despre poluarea şi protejarea apei 
pornind de la gospodării individuale, până la industrie. Elevii au adresat întrebări, arătând interes 
faţă de informaţiile prezentate. 
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Scopul proiectului este acela de a conştientiza elevii referitor la poluarea mediului 
înconjurător, de a le oferi informaţii despre reducerea deşeurilor şi reciclare şi de a l

de protejarea mediului în vederea unei dezvoltări durabile

Partenerii francezi au pregătit un program de lucru intens şi alert, 
se activităţi de învăţare pe tema proiectului, dar şi viz

fel, elevii şi profesorii au avut ocazia să lucreze împreună subiecte legate de proiect, dar şi să 
cunoască tradiţiile şi specificul zonei. 

a constat în următoarele activităţi: 

sosirea  
După un drum obositor de 12 ore, cu maşina până la Bucureşti, două avioane până la 

Bordeaux şi cu microbuzul şcolii de la Bordeaux la Dax, am fost întâmpinaţi la şcoală de părinţii 
 copii români. 

zi a început, aşa cum era şi normal, cu vizitarea școlii. Fiind un grup şcolar privat 
găzduieşte toate nivelurile de învăţământ, de la grădiniţă, până la

ât, unii elevi intră în instituţie la 3 ani şi rămân până la 20, când îşi termină 
nivel de învăţământ are o clădire proprie, cu curte proprie pentru recreaţii, în 

şi o sală de spectacole extraordinar de frumoasă, unde se 
desfăşoară anumite evenimente festive. 

ai târziu am făcut cunoştinţă cu elevi din clasele a VI-a C şi a VI
a din sistemul nostru de învăţământ), care au lucrat în proiect. Întâlnirea a început cu 

film, prezentarea elevilor, prezentarea produselor proiectului (filmul
ctarea gunoiului în România), în limba engleză. Apoi echipa franceză ne

despre felurile de deșeuri din colegiul (hârtie/carton, pet
ionare a acestora la nivelul instituţiei. 

 reprezentant al Companiei de Apă din zonă 
, explicând elevilor noţiuni interesante despre poluarea şi protejarea apei 

gospodării individuale, până la industrie. Elevii au adresat întrebări, arătând interes 
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conştientiza elevii referitor la poluarea mediului 
înconjurător, de a le oferi informaţii despre reducerea deşeurilor şi reciclare şi de a le forma 

de protejarea mediului în vederea unei dezvoltări durabile. 

intens şi alert, zilnic între orele 8:00-
se activităţi de învăţare pe tema proiectului, dar şi vizite culturale. În acest 

fel, elevii şi profesorii au avut ocazia să lucreze împreună subiecte legate de proiect, dar şi să 

După un drum obositor de 12 ore, cu maşina până la Bucureşti, două avioane până la 
Bordeaux şi cu microbuzul şcolii de la Bordeaux la Dax, am fost întâmpinaţi la şcoală de părinţii 

Fiind un grup şcolar privat 
găzduieşte toate nivelurile de învăţământ, de la grădiniţă, până la şcoală 

n până la 20, când îşi termină 
o clădire proprie, cu curte proprie pentru recreaţii, în 

şi o sală de spectacole extraordinar de frumoasă, unde se 

a C şi a VI-a D ( corespondente cu 
a din sistemul nostru de învăţământ), care au lucrat în proiect. Întâlnirea a început cu 

produselor proiectului (filmul 
poi echipa franceză ne-a prezentat 

(hârtie/carton, pet-uri, paleţi de lemn, 

 
reprezentant al Companiei de Apă din zonă a susţinut conferința 

, explicând elevilor noţiuni interesante despre poluarea şi protejarea apei 
gospodării individuale, până la industrie. Elevii au adresat întrebări, arătând interes 
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Următoarea activitate a constat în 

completarea unor chestionare p
s-a discutat despre cele vizionate.

A urmat o oră pentru verificarea 
dintre numeroasele laboratoare de informatică din şcoală,
în toate celelalte zile la ora 17:00.
 

Marţi, 9.02.2016: 
 Începutul activităţilor din ziua a doua a fost făcut cu 
despre tipuri de resturi din jurul nostru (realizate de elevi în grup)
acestora corespondenţilor români.
 

S-a trecut la studierea compostorului organic din curtea şcolii (o cutie de lemn sub formă 
de cub, cu latura de 1,5 m, aşezată direct pe pamânt, în
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Următoarea activitate a constat în vizionarea filmului „Cum reciclăm gunoiul”, cu 

unor chestionare pe parcursul vizionării.  A fost făcută corectarea chestionarului
despre cele vizionate. 

pentru verificarea informaţiilor din această zi folosind internetul, în unul 
dintre numeroasele laboratoare de informatică din şcoală, activităţile primei zile luând sfârşit, ca 
în toate celelalte zile la ora 17:00. 

Începutul activităţilor din ziua a doua a fost făcut cu prezentarea afi
jurul nostru (realizate de elevi în grup), comentarea 

corespondenţilor români. 

ut la studierea compostorului organic din curtea şcolii (o cutie de lemn sub formă 
de cub, cu latura de 1,5 m, aşezată direct pe pamânt, în care au fost depozitate toate resturile 
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„Cum reciclăm gunoiul”, cu 
corectarea chestionarului și 

 
informaţiilor din această zi folosind internetul, în unul 

activităţile primei zile luând sfârşit, ca 

prezentarea afișelor (echipa franceză)  
, comentarea și explicarea 

 
ut la studierea compostorului organic din curtea şcolii (o cutie de lemn sub formă 

care au fost depozitate toate resturile 
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vegetale-frunze, crăcuţe, iarbă, încă de acum 5
transformat resturile în compost. Copiii au observat cele trei faze ale formării humusului, iar 
profesorul francez le-a explicat modul de formare.
pentru observarea pas cu pas
compostului și completarea unor fișe de observare (în grupe)
resturi artificiale, vietăţi. A fost folosit apoi aparatul lui Berlez, care separă vietăţile din humus, cu 
ajutorul unei lămpi cu lumină puternică, pentru ca apoi acestea să poată fi studiate la microscop.

 

Pasul următor a fost realizarea unor scheme pentru c
pet-uri. În grup elevii au realizat d
ce le-a fost explicat despre modul de funcţionare a unui compostor. Desigur, a urmat 
minicompostoarelor din pet-uri de diferite mărimi şi 
naturale (compost în cele trei faze)
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frunze, crăcuţe, iarbă, încă de acum 5-6 ani). Apa, aerul, microorganismele au 
transformat resturile în compost. Copiii au observat cele trei faze ale formării humusului, iar 

t modul de formare. Au fost prelevate mostre
pas cu pas a modului de transformare, observarea celor trei faze ale 

și completarea unor fișe de observare (în grupe) : forma, culoare, consistenţă, 
artificiale, vietăţi. A fost folosit apoi aparatul lui Berlez, care separă vietăţile din humus, cu 

ajutorul unei lămpi cu lumină puternică, pentru ca apoi acestea să poată fi studiate la microscop.

realizarea unor scheme pentru construirea unui minicompostor din 
. În grup elevii au realizat diverse desene, argumentând alegerile făcute, pe baza a ceea 

a fost explicat despre modul de funcţionare a unui compostor. Desigur, a urmat 
i de diferite mărimi şi umplerea minicompostorului cu de

turale (compost în cele trei faze). 

 

ŢIONALE ŞI  CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

 

 

 

Apa, aerul, microorganismele au 
transformat resturile în compost. Copiii au observat cele trei faze ale formării humusului, iar 

mostre din fiecare nivel, 
observarea celor trei faze ale 

: forma, culoare, consistenţă, 
artificiale, vietăţi. A fost folosit apoi aparatul lui Berlez, care separă vietăţile din humus, cu 

ajutorul unei lămpi cu lumină puternică, pentru ca apoi acestea să poată fi studiate la microscop. 

 
onstruirea unui minicompostor din 

iverse desene, argumentând alegerile făcute, pe baza a ceea 
a fost explicat despre modul de funcţionare a unui compostor. Desigur, a urmat fabricarea 

umplerea minicompostorului cu deșeuri 
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Toate cele aflate au fost valorificate apoi în 

compostor ? », în care elevii au explicat
parcursul zilei.  Pliantele au fost apoi 
 
 

Miercuri, 10.02.2016: 
Vizitarea CDI-ului (centru de documentere şi informare) 

zilei de miercuri, ocazie cu care elevii români au observat mediul în care elevii 
cadrul proiectului european. Aici s
apoi elevii români au realizat pliante în care au explicat modul de realizare a unui minicompostor.

 
Coordonatorul francez al proiectului “European classroom”

de elevi în cadrul subproiectului
să completeze chestionarul subproiectului

A urmat o vizită scurtă în centrul oraşului Dax ( catedrala şi 
După-amiaza a fost rezervată 

câteva ore plăcute.  

 
Joi, 11.02.2016: 

 Ziua de joi a fost destinată activităţilor  în colaborare cu 
pentru protejarea plajei şi reducerea deşeurilor. Într
machete, filme şi spoturi publicitare), elevii au aflat despre drumul deşeurilor (capace de pet
beţişoare de urechi, pungi de plastic, gută, mucuri de ţigări etc.) care ajung de la locuinţele 
personale în mare şi apoi pe plajă, formând 
marine, care le confundă cu mâncarea şi mor după ce le îngurgitează. Desigur, trăinicia celor 
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Toate cele aflate au fost valorificate apoi în pliante cu titlul 
elevii au explicat modul de funcționare, folosind informațiile obținute pe 

.  Pliantele au fost apoi tehnoredactate și corectate. 

(centru de documentere şi informare) a fost primul punct în programul 
zilei de miercuri, ocazie cu care elevii români au observat mediul în care elevii 

. Aici s-a completat şi jurnalul activităţii pentru cele două zile trecute, 
u realizat pliante în care au explicat modul de realizare a unui minicompostor.

Coordonatorul francez al proiectului “European classroom” ne-a prezentat 
vi în cadrul subproiectului „eSafety” , despre siguranţa pe internet şi a

să completeze chestionarul subproiectului referitor la filmul vizionat.  
A urmat o vizită scurtă în centrul oraşului Dax ( catedrala şi izvoarele

amiaza a fost rezervată pationoarului de la Biariz, unde elevii au petrecut împreună 

Ziua de joi a fost destinată activităţilor  în colaborare cu Asociaţia
pentru protejarea plajei şi reducerea deşeurilor. Într-un mod atractiv ( jocuri, prezentarea unor 
machete, filme şi spoturi publicitare), elevii au aflat despre drumul deşeurilor (capace de pet
beţişoare de urechi, pungi de plastic, gută, mucuri de ţigări etc.) care ajung de la locuinţele 

pe plajă, formând cordonul de gunoaie sau în stomacul unor animale 
ă cu mâncarea şi mor după ce le îngurgitează. Desigur, trăinicia celor 
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cu titlul «Cum funcţionează un 
ționare, folosind informațiile obținute pe 

a fost primul punct în programul 
zilei de miercuri, ocazie cu care elevii români au observat mediul în care elevii fac activităţi în 

a completat şi jurnalul activităţii pentru cele două zile trecute, 
u realizat pliante în care au explicat modul de realizare a unui minicompostor. 

 
a prezentat  un film realizat 

, despre siguranţa pe internet şi a rugat elevii români 

voarele termale sulfuroase). 
ului de la Biariz, unde elevii au petrecut împreună 

 

Asociaţia Surfrider, care luptă 
ractiv ( jocuri, prezentarea unor 

machete, filme şi spoturi publicitare), elevii au aflat despre drumul deşeurilor (capace de pet-uri, 
beţişoare de urechi, pungi de plastic, gută, mucuri de ţigări etc.) care ajung de la locuinţele 

în stomacul unor animale 
ă cu mâncarea şi mor după ce le îngurgitează. Desigur, trăinicia celor 
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aflate a fost verificată printr-un quiz, care i
cunoştinţele acumulate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
În program urma o ecologizare 

fost interzis de primărie, datorită iminenţei de furtună şi implicit de valuri uriaşe, pentru siguranţa 
elevilor. În schimb, am putut observa efectele încălzirii globa
Jean de Luz, deoarece aici plaja a dispărut, înghiţită de mare, ia
construite diguri care să reducă forţa valurilor şi să oprească înainterea oceanului în uscat.
 

Vineri, 12.02.2016: 
Pentru conştientizarea diversităţii vieţii marine, în cursul dimineţii de vineri a fost vizitat

muzeului marii de la Biariz, activitate în cadrul căreia elevii au identificat unele specii marine care 
au de suferit din cauza poluării oceanului, prezentate cu o zi înainte de Asociaţia Surfrider.

La întoarcerea la colegiu am vizitat incinta ş
actvităţi specifice. 
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un quiz, care i-a ajutat pe copii nu numai să verifice, ci şi să fixeze 

ecologizare pe plajă, care nu a avut loc din cauză că accesul pe plajă a 
datorită iminenţei de furtună şi implicit de valuri uriaşe, pentru siguranţa 

În schimb, am putut observa efectele încălzirii globale pe faleza din oraşul turistic Saint 
, deoarece aici plaja a dispărut, înghiţită de mare, iar pentru a fi recuperată au fost 

construite diguri care să reducă forţa valurilor şi să oprească înainterea oceanului în uscat.

Pentru conştientizarea diversităţii vieţii marine, în cursul dimineţii de vineri a fost vizitat
de la Biariz, activitate în cadrul căreia elevii au identificat unele specii marine care 

au de suferit din cauza poluării oceanului, prezentate cu o zi înainte de Asociaţia Surfrider.
La întoarcerea la colegiu am vizitat incinta şcolii primare şi am observat elevii în diverse 
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a ajutat pe copii nu numai să verifice, ci şi să fixeze 

 
 
 
 
 

pe plajă, care nu a avut loc din cauză că accesul pe plajă a 
datorită iminenţei de furtună şi implicit de valuri uriaşe, pentru siguranţa 

le pe faleza din oraşul turistic Saint 
r pentru a fi recuperată au fost 

construite diguri care să reducă forţa valurilor şi să oprească înainterea oceanului în uscat. 

 

Pentru conştientizarea diversităţii vieţii marine, în cursul dimineţii de vineri a fost vizitat 
de la Biariz, activitate în cadrul căreia elevii au identificat unele specii marine care 

au de suferit din cauza poluării oceanului, prezentate cu o zi înainte de Asociaţia Surfrider. 
are şi am observat elevii în diverse 
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După-amiaza zilei de vineri a fost destinată vizionării

săptămânii cu activităţi din proiect
în ziarul regional Dax Agglo- “L’Europe se conjugue aussi avec l’ecologie”
prezentate activităţile proiectului. 
 
Sâmbătă, 13.02.2016-plecarea participanţilor

 
Această mobilitate a elevilor şi profesorilor români

obiectivele proiectului: oferirea oportunit
valorile europene, în scopul integrării în curriculum naţional a valorilor europene
am putut descoperi specificul culturii fra
şi au luat parte o săptămână la viaţa cotidiană a corespondenţilor francezi. 

După această experienţă 
curriculumului sunt specifice fiec
de la competenţe similare şi ajungând până la conţinuturi şi strategii didactice, acest lucru făcând 
posibile colaborări constructive 
instructiv-educativ.  

Materialul de faţă reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Agen
Europeană nu sunt responsabile pe

 
Proiect finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului 
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amiaza zilei de vineri a fost destinată vizionării filmelor realizate 
i din proiect, concluziilor şi interviului cu jurnalişti care au scris unui articol 

“L’Europe se conjugue aussi avec l’ecologie”
prezentate activităţile proiectului.  

plecarea participanţilor 

mobilitate a elevilor şi profesorilor români, a evidenţiat 
obiectivele proiectului: oferirea oportunităţii de a lucra într-o echipă interna

integrării în curriculum naţional a valorilor europene
am putut descoperi specificul culturii franceze, mai ales pentru că elevii au fost găzduiţi în familii 
şi au luat parte o săptămână la viaţa cotidiană a corespondenţilor francezi. 

această experienţă am descoperit cu plăcere, că, deşi specificul şi abordarea 
specifice fiecărei ţări din proiect, armonizarea acestuia se poate face pornind 

de la competenţe similare şi ajungând până la conţinuturi şi strategii didactice, acest lucru făcând 
posibile colaborări constructive între şcoli, pentru creşterea calităţii 

Prof. Alina-Ivona Pincovici, director adjunct

numai punctul de vedere al autorului, iar Agenţia Na
nu sunt responsabile pentru nicio utilizare care poate fi dată informa

Proiect finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Erasmus+ 
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filmelor realizate pe parcursul 
lui cu jurnalişti care au scris unui articol 

“L’Europe se conjugue aussi avec l’ecologie”, în care au fost 

iat relevanţa unuia dintre 
internaţională şi de a conecta 

integrării în curriculum naţional a valorilor europene. De asemenea 
nceze, mai ales pentru că elevii au fost găzduiţi în familii 

şi au luat parte o săptămână la viaţa cotidiană a corespondenţilor francezi.  
deşi specificul şi abordarea 

, armonizarea acestuia se poate face pornind 
de la competenţe similare şi ajungând până la conţinuturi şi strategii didactice, acest lucru făcând 

pentru creşterea calităţii şi eficienţei procesului 

 
Pincovici, director adjunct 

Prof. Parnia Roxana 
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informaţiilor respective. 
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