Proiectul Erasmus+ "USEFUL,
USABILITY, DISPOSABILITY"
CO L EG I UL N AȚ I O N AL " AN A AS L AN " EST E
P ART E NER Î N PRO I ECTUL ER ASM US+
"Usefu l , Us ab i l i ty, Di sp o sab i l i ty"

- h ttp :/ /w w w .pl asti csfree. eu /

"SELECTEZ SI PEDALEZ"
Concurs de colectare selectiva cu premii pentru cele mai mari cantități de
hârtie, plastic si doze metalice colectate selectiv, individual, in perioada 27 -31
martie.
PREMII : 3 biciclete, cate una pentru elevul care colectează c ea mai mare
cantitate de hârtie, plastic sau doze metalice .
COLECTARE SI CANTARIRE : Punctele de cântărire si colectare din școlile
partenere
PROFESORI RESPONSABILI :
Arte: Veronica Picuș
Aslan: Luminița Dănăilă
Cerna: Nicoleta Bujor
Iorga: Tamara Petrof
Murgoci: Paul Pruș
Ed. Nicolau: Laura Liliana Vasiliu
Sebastian: Mihaela Slavu

INREGISTRARE OBLIGATORIE PRIN - Google forms
: https://goo.gl/forms/0F2Aa73o75e0O7yD2
TERMEN DE INSCRIERE : 24 martie 217
CONDITII DE COLECTARE :
- zilnic sau in funcție de cele comunicate de profesorul responsabil
- ambalarea deșeurilor în pungi separate, etichetate cu numele participantului
- cântărire și înregistrare a cantității per persoană
- lista Excel care permite ierarhizarea în funcție de cantitate pe cele 3 tipuri de
deșeuri
PROGRAM
Operator Operator Operator -

DE COLECTARE 31 Martie 2017
RER - 12:00 Cerna; 12:30 - Murgoci; 13:30 Sebastian
BRAI-CATA - 12:00 Iorga ; Aslan : 13:00
ECO - 12:00 - Edmond Nicolau; 13:00 : Arte

NOTA - CITITI CU ATENTIE ....
se acorda :
CERTIFICAT DE VOLUNTAR
- elevilor participanți la dezbatere si
partener)
- elevilor participanți la concursul de
Excel
- elevilor din echipele care realizează
liceului/colegiului la festival (max 10
learning la www.plasticsfree.eu

fanilor (min 10 din fiecare colegiu/liceu
colectare select iva înscriși și listați în
instalații de artă și asigură standul
per școală) înregistrați pe platforma e -

CERTIFICAT DE COMPETENTE SOCIO-CIVICE SI DIGITALE
- 21 de profesori înregistrați pe platforma e -learning care parcurg cele 5
tutoriale de evenimente civice si rezolva tema de la finele fiecăruia, pune in
practica cunoștințele la standurile publice din 5 iunie de la festivalul
"Împreună spargem zidul indiferenței".
ALTE CERTIFICATE - în funcție de participarea fiecărui profesor la proiectul
Erasmus+ UUD - Fără Plastic... 2015-2017.
PREMIILE 1,2.3 pentru primele 3 scoli clasate in fun cție de numărul de elevi
mobilizați pentru colectarea selectiva, pentru susținerea participanților la
dezbatere in semifinala si finala, pentru standurile de la festivalul "Împreună
spargem zidul indiferenței" din 5 iunie 2017+ voturile publicului de la
expozițiile de instalații de artă (Lacu Dulce și Festival).
PREMIUL I - TV SMART
PREMIUL II - Tablă interactivă
PREMIUL III - Videoproiector
PREMIEREA SI CERTIFICAREA au loc in cadrul festivalului "Împreună
spargem zidul indiferenței" în data de 5 Iunie 20 17 .

