
      Proiectul European  

    Girls Go Circular 2022 
 

Liceul Tehnologic ”Dimitrie Gusti” 

în parteneriat cu Junior Achievement România 

desfășoară în perioada 7.10.2022-31.12.2022 

Proiectul European Girls Go Circular 2022. 
 

Elevele de la clasele IX-XII din cadrul Liceului Tehnologic ”Dimitrie Gusti” au 

oportunitatea de a participa în perioada 7 octombrie- 31 decembrie 2022 la implementarea 

Proiectului European Girls Go Circular 2022 desfășurat în parteneriat cu Junior Achievement 

România. 

Proiectul European Girls Go Circular 2022 este un proiect educațional finanțat de 

Uniunea Europeană, implementat în 10 state fiind adresat elevilor de liceu, în special 

adolescentelor cu vârsta cuprinsă între 14-19 ani, din Europa. Printre statele participante anul 

acesta alături de România sunt: Bulgaria, Grecia, Italia, Lituania, Polonia, Portugalia, Serbia, 

Slovenia și Ungaria. 
 

Obiectivele proiectului vizează: 

1. Dezvoltarea competențelor digitale și antreprenoriale prin intermediul unui program 

de învățare online privind economia circulară*. 

2. Dezvoltarea și încurajarea fetelor să se orienteze spre carieră în domeniul STIM 

(Științe, Tehnologie, Inginerie și Matematică). 

3. Proiectul contribuie la obiectivele europene privind egalitatea de gen și, mai exact, 

la Acțiunea 13 din Planul de Acțiune pentru Educația Digitală 2021-2027- Participarea 

femeilor în științe, tehnologie, inginerie și matematică (STIM). 

4. În centrul proiectului se află platforma de învățare online- Circular Learning Space 

care oferă elevilor posibilitatea de a-și aprofunda cunoștințele despre economia circulară, 

dobândind în același timp competențe digitale. Bazat pe o abordare de tip "learning-by-doing", 

programul de învățare este conceput pentru a-i implica pe elevi în activități practice, atât 

individuale, cât și în grup, și pentru a-i motiva să elaboreze soluții la provocările majore ale 

societății contemporane. 

 



Beneficiile participării la acest proiect european pentru elevii noștii s-au transpus în: 

- conștientizarea și formarea unei imagini de ansamblu asupra conceptului de economie 

circulară, asupra noțiunilor de consum și reutilizarea durabilă a resurselor naturale precum 

și stimularea gândirii critice individuale. 
 

- motivarea elevilor de a se implica în comunitate ca agenții ai schimbării în procesul de 

tranziție ecologică, asemenea colegilor din restul statelor europene, prin activități de reciclare 

și reutilizare a resurselor proprii în scopul reducerii amprentei ecologice. 
 

 -exersarea cunoștințelor de limbă engleză prin accesarea în mod gratuit a cursurilor 

educaționale cu informații de actualitate (bilingv: în limba engleză și în limba română); 
 

- îmbunătățirea competențelor informatice prin accesarea cursurilor/modulelor tematice în 

format digital interactiv, atât din laboratoarele liceului cât și de pe device-ul personal; 
 

- durata de implementarea a proiectului scurtă, varietatea și diversitatea modulelor tematice ce 

s-au pliat pe majoritatea preferințele elevelor din cadrul Liceului Tehnologic ”Dimitrie Gusti”, 

de la toate profilele: umanist, științe sociale, științe ale naturii, tehnic, mecanic/profesională. 
 

- prin intermediul modulelor de învățare, elevii își exersează competențe în activități precum: 

cercetarea online, planificarea campaniilor de social media, crearea de videoclipuri și 

prezentări sau elaborarea unor planuri de afaceri.  

- în cadrul acestui proiect elevii din liceul nostru au putut alege între opt module tematice: 

 



* 
 Economie circulară: un sistem economic în buclă închisă care vizează eliminarea 

deșeurilor, poluării și emisiilor de carbon. Într-o economie circulară, ciclurile de materiale 

sunt închise urmând exemplul unui ecosistem și fluxurile reziduale sunt utilizate pentru a 

proiecta noi produse. În plus, sistemele circulare implică procese precum reutilizarea, 

repararea, renovarea sau reciclarea pentru a reduce la minimum utilizarea materiilor prime. 

 

**Aspecte din modulele tematice parcurse de elevi: 

 
 

  
 
 

***Fotografii cu elevii participanți și profesorii coordonatorii ai proiectului: 
Prof. Bălan Carmen 
Prof. Ciupe Carmen Florentina 
Prof. Munteanu Mihaela 
Prof. Răducanu Cristian 
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