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iYouth -Empowering Europe’s Young Innovators – the desire to innovate   a intrat în al doilea an de 
implementare activitațile de inovare sunt unele deja finalizate, latele sunt în curs de finalizare, altele sunt pe 
cale să se desfășoare. Astfel a fost finalizată activitatea ”Mica grădină”-elevii au grădinărit și au plantat floricele 
în curtea instituției, au confecționat căsuțe de păsărele și le-au amplasat în copacii din curtea școlii. Activitatea 
”Să ne convingem să fim Eco!” este în curs de desfășurare, elevii au contruit un panou pe care plasează poze cu 
pilde”Asa Da, așa Nu!”, adică poze cu spații frumos amenajate din cartier și poze cu spații murdare care 
reprezintă un exemplu prost, ce trebuie remediat.  Activitatea se continuă cu un marș Eco, elevii plasând 
fluturași cu îndemnul de a păstra curățenia cartierului.  Activitatea ”Uite așa salvăm o viață!” a fost finalizată, 
peste 350 de persoane au fost convinse să doneze sânge.  Este în curs de desfășurare activitatea ”Și elevii pot 
să predea!”, sunt deja 8 elevii care primesc ajutor la realizarea temelor de la elevii mai mari. Activitatea ”O 
mână întinsă pentru fiecare!”nu a fost încă începută, constă într-o campanie de strângere de fonduri pentru 
elevii din mediul rural care au o situație materială precară. Se preconizează realizarea unor pachete cu alimente  
pentru acești copii în preajma Crăciunului și a Paștelui.                    
 

 

Școala Gimnazială ”Gh. Țițeica” are deja o tradiție în câștigarea și implementarea de proiecte 
europen, astfel în a vara anului 2016 s-a început implementarea unui nou proiect Erasmus +, 
iouth -Empowering Europe’s Young Innovators – the desire to innovate-KA2-2016-1-RO01-
KA201-024399.  

Contact naţional şi mai multe informaţii prof. Camelia Buzatu, Școala Gimnazială ”Gheorghe Țițeica” Craiova, Romania 

www.gheorghetitieca.ro 

 

Disemnări proiect: 
Participare la Conferința Internațională ”Share knowledge and good practises regarding the use of 
IT/CODING„ EDITȚIA  a II-a, Craiova 23 Iunie 2017, cu lucrarea Iyouth, conferința este organizată în 
cadrul proiectului Erasmus + de parteneriat strategic în domeniul școlar ”Thinking...coding”, nr. 
2015-1-IT02-KA219-015506_5 
 

 


