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DAY 1 ‘’Receiving: school visit and 
presentation of the groups’’:
Mai intai am vizitat scoala, dupa care 
fiecare grupa si-a prezentat tara. 



‘’Meeting the representative of the town
council’’: Orasul Marijampole a fost prezentat ca
fiind un oras verde.

“The country of the future”:
Am avut o întâlnire online cu fondatoarea
companiei UKAI, care produce șosete din plasticul
găsit în oceane.



‘A visit around the city’ Am descoperit “ the green city"



DAY 2
Meeting the representative of the biggest food 
company in Marijampole “Mantinga”:

Brainstorming- descoperim noi idei pentru afaceri
ecologice



Interractive lesson
Ne-am familiarizat cu noțiunea de
“circular economy”.

If i make it, it costs nothing
Am “readus la viață” diverse 
obiecte folosind
plastic,hârtie,carton, textile, etc.





From ”nothing” to “something”



DAY 3
Gaming 

“What am I?’’: 
Pentru o zi, fashion 

designers;
-materiale
reciclabile

-tema aleasă
“Plastic in the 

Ocean”.



‘’Recycling in fashion’’: Am 
prezentat tinuta pe cat-walk



Traditional dinner: 



DAY 4
‘’Thank you, my 
planet’’:
Fiecare echipa a 

adus seminte de la 
plante care 
reprezinta tara
lor, a facut o mica 
prezentare si
le-a plantat.



‘’I hear and I forget. I see and I remember. I do and I 
understand’’: 
Am creat quiz-uri folosind diferite programe. 
Am rezolvat toate quiz-urile, 
Noi am caștigat la Kahoot.



‘’Intercultural evening party’’: Dansuri
tradiționale , costume populare, cântece, 
jocuri și mâncare … împreună



Special key for changing 
bad habits : Fiecare echipă
a avut de prezentat ideea

lor pentru înlocuirea
pungilor de plastic.

Bye-bye, plastic bags!

DAY 5



Feedback and Evaluation : am discutat despre
ce am învățat pe parcursul săptămânii.
Closing ceremony : profesorii si elevii au primit
diplome pentru participare.

La final a venit momentul în 

care a trebuit să ne luăm la revedere




