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Sustainability is defined as “meeting the needs of the present generation

without compromising the ability of future generations to meet their own

needs” (Bruntland Commission, 1987). It includes some of the greatest

challenges of the present age such as demographic change and ecosystem

change, including the phenomenon of climate change. 

Sustenabilitatea este definită ca “satisfacerea nevoilor prezentului fără a

compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”

(Comisia Bruntland, 1987). Conceptul include câteva din provocările majore

ale prezentului, precum schimbările demografice și de eco-sistem, inclusiv

schimbările climatice.



GENERAL OBJECTIVES:

Reducing school drop-outs;

SPECIFIC OBJECTIVES:

Acquiring knowledge and using tools to manage sustainability;

YEAR 1
The context of sustainability
  

PROGRAMME OUTLINE

EXPECTED RESULTS:

YEAR 2
The management of sustainability
  YEAR 3
Case studies on sustainability

Tangible results:
  - Glossary of terms on sustainability
    (Year 1);
  - Ebook on sustainability (Year 3).
  

Non-tangible results:
  - (Students) boost their motivation
    to learn at interdisciplinary level;
  - (Students / Teachers) increase
    their language competence;
  - (Students / Teachers) increase
    their digital competence;
  - (Students) reduce the impact of
    their socio-economic condition on
    school grades.

PROJECT GOALS:

Enhancing teaching quality;

Increase the european dimension in educational institutions.

Disseminate CLIL methodology;

Applying knowledge and tools on sustainability to local case studies.

OBIECTIVE GENERALE:

Reducerea abandonului școlar;

OBIECTIVE SPECIFICE:

Dobândirea cunoștințelor referitoare la sustenabilitate și la instrumentele
necesare gestionării acesteia;

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Creșterea calității procesului educativ;

Creșterea sentimentului dimensiunii europene în instituțiile partenere.

Diseminarea metodologiei CLIL;

Folosirea cunoștințelor și instrumentelor dobândite în analiza unor studii de caz.
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REZULTATE AȘTEPTATE:

Rezultate tangibile:
  - Glosar de termeni pe tema 
    sustenabilității (Anul I);
  - Ebook pe tema sustenabilității
    (Anul al III-lea).
   Rezultate intangibile:
  - (Elevi) creșterea motivației de a
    învăța la nivel interdisciplinar;
  - (Elevi și profesori) dezvoltarea 
    competențelor lingvistice;
  -  (Elevi și profesori) dezvoltarea
    competențelor digitale;
  - (Elevi) reducerea impactului
    condițiilor socio-economice
    asupra randamentului școlar.

ANUL I
Contextul sustenabilității
  

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR

ANUL AL II-LEA
Managementul sustenabilității
  ANUL AL III-LEA
Studii de caz pe tema sustenabilității
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