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„P.O.L.L.E.N - PLANTS, OVER THEIR LIFE, LEARNING EUROPEAN NATURE”,
Anul școlar 2020-2021 debutează cu un nou parteneriat internațional pentru Colegiul National
Mihai Eminescu Constanta. Alături de colaboratorii noștri din Franța (OGEC Notre-Dame –
coordonator, Collège La Salle Saint-Michel) si Spania (Federación EFAS CV La Malvesia), propunem
elevilor de această dată un proiect orientat spre disciplinele specifice profilului real.
Proiectul intitulat

Să învățăm despre flora europeana – ciclul de viată al plantelor

(POLLEN) își propune sa realizeze o amplă campanie de conștientizare a necesității protejării
mediului înconjurător, aducând-și astfel aportul în lupta împotriva poluării.
POLLEN beneficiază de o finanțare totală de 131.982 € prin Agenția Națională pentru
Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, dintre care 27.480 € revin
Colegiului National „Mihai Eminescu”.
Proiectul se derulează pe o perioada de 2 ani (2020-2022) și presupune o serie de activități
menite să dezvolte abilitățile creative, antreprenoriale și colaborative ale participanților cu ajutorul
limbilor străine, cunoștințelor digitale și noțiunilor dobândite în școală. Fiecare fază a proiectului
cuprinde o serie de activități specifice, culminând cu mobilități într-una din țările participante.
Printre activitățile vizate amintim:
realizarea unei expoziții (postere, prezentări) despre plante și ciclul lor de viață,
prelegere/video despre relația plantelor cu mediul înconjurător și efectele observate (expoziție
fotografică),
plantele ca mijloc de vindecare (realizarea unui ghid cu proprietățile plantelor alături de
testimoniale din partea unor persoane abilitate),
flora locală (realizarea unui film de prezentare a plantelor aflate în regiunea noastră și
prezentarea unor modalități de conservare a speciilor).
Cei interesați trebuie să țină cont că proiectul se adresează elevilor cu vârsta între 12-17 ani și
presupune utilizarea în timp real a limbilor străine alături de cunoștințe din biologie, geografie,
matematică si TIC. Seriozitatea și implicarea sunt esențiale!
Daca v-am făcut curioși, vă invităm să vă înscrieți și să participați la selecția care se va
desfășura exclusiv în mediul on-line și asupra cărora vom reveni cu date concrete.
Între timp, vă rugăm să citiți varianta detaliată a descrierii proiectului!
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Nume proiect: P.O.L.L.E.N. (Plants, Over their Life, LearningEuropean Nature (Să învățăm despre
flora europeana – ciclul de viată al plantelor-POLLEN)
Parteneri:
-

Franța - OGEC Notre-Dame - coordonator

-

Franța - Collège La Salle Saint-Michel, Saint Denis, Le Reunion

-

Spania (Federación EFAS CV La Malvesia)

-

România - CNME

Durata: 2 ani / septembrie 2020 – august 2022
Elevi: 40 de elevi cu vârste cuprinse între 12-17 ani. 20 de la gimnaziu și 20 de la liceu. În mobilități
vor merge elevi cu vârste între 14-17 ani, care au cunoștințe de limbă engleză-franceză și/sau englezăgermană. O a treia limbă străină va aduce un bonus (spaniolă, chineză).
Mobilități:
-

noiembrie 2020 – mobilitate in Franța (Collège La Salle Saint-Michel),

-

martie 2021 – mobilitate în Spania,

-

septembrie 2021 – mobilitate în Franța (OGEC Notre-Dame),

-

aprilie 2022 – mobilitate în România
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Obiective:
- conștientizarea necesității protejării mediului înconjurător
- utilizarea cunoștințelor dobândite la clasă
- îmbinarea disciplinelor de studiu
- utilizarea platformelor educaționale
- dezvoltarea lucrului în echipă
Activități:
Septembrie 2020:
- dobândirea de cunoștințe despre Botanică - organizare lecții demonstrative pe baza cărora se
vor crea prezentări PowerPoint/Prezi sau postere pe temele: Anatomie, Nutriție si Respirație,
Dezvoltarea si reproducere, Comunicarea plantelor
- crearea si selectarea logo-urilor cu ajutorul platformei E-Twinning
Octombrie 2020:
- organizarea unei zile Erasmus prin care să popularizăm activitățile desfășurate
Noiembrie:
- mobilitate în Franța
Ianuarie 2021:
- organizare excursii tematice pentru observarea florei precum și a relației dintre plante și
mediul înconjurător
- realizarea de prezentări pe una dintre temele propuse (Diversitatea plantelor, Crearea unui
mediu de viață artificial pentru plante, Plantele si biotopul, Relația dintre plante si alte forme
de viață)
Martie 2021:
- mobilitate Spania
Aprilie 2021:
- vizită de informare la producătorii locali
- pregătirea unei prelegeri despre specificul țării in materie de plante medicinale, agricultură,
plante si arte plastice, textile, decontaminarea solurilor
- crearea unui ghid cu plantele regiunii noastre
Octombrie 2021:
- ziua Erasmus
- întâlnire cu reprezentanți ai parcurilor naționale, persoane care lucrează în domeniul botanicii
- prezentări despre: poluare, schimbările climatice, strategii de conservare a speciilor pe cale de
dispariție,
- crearea unui film de prezentare
- crearea unei grădini ecologice în incinta școlii
Activități ale României la nivel de parteneriat:
Management pentru Social Media (încărcare, promovarea publicațiilor)
Conferință despre amenințările la adresa biodiversității plantelor și modalitățile de conservare
Implementarea unei campanii de conștientizare
Toate activitățile de realizat înainte de mobilități și cele la nivel local, așa cum sunt specificate
mai sus
Rezultate:
O pagină POLLEN pe eTwinning, pagină de Facebook, Instagram
Booklet, prezentări, filme.

