
NO WATER, NO LIFE 

TURKEY – ITALY – ROMANIA – GEORGIA 

 

This eTwinning project has begun in November 2019 and it will end on the 22
nd

 

of March 2020, the World Water Day.Our main goals are to draw attention to water 

pollution, to create environmental awareness, to grasp the importance of the using water 

properly, to encourage zero waste and to design products that can be used from waste 

materials in our project. 

Some of the expected results:  

 Students will be aware of water pollution effects, environmental issues of 

vital importance and zero waste possibilities. 

 The events will be shared on twinspace, blog and facebook 

 Students will learn how to use web2 tools 

 The project will end with the production and display of the activities that 

will emerge as a result of the questionnaire applied both to teachers and 

students on the 22
nd of March 2020 

So far our students and their parents have signed the agreements which allow us 

to use the photos and videos taken during activities for educational purposes. We have 

also designed a poster for the project and a logo. There is also a nice corner in our 

school dedicated to the bulletin board where we add all the news concerning the 

development of the activities comprised in the project. Our students had the opportunity 

of doing chemical experiments with water and observing the way it interacts with 

different substances. We have also had power point presentations about water pollution 

and brainstorming sessions concerning the way we might reduce water pollution in our 

area.  

Two weeks ago we have worked on a common story about water pollution and 

how it affects all the beings. Each country had its part in writing this story in English. 

Our 8
th grade students did very well and their part of the story was quite nice. They have 

written about the Bicaz area and the environmental issues which arise yearly due to 

tourism and local sources of pollution. 

We are eager to continue working on this project and we are proud of our work 

so far. We promise to keep you updated on the topic. 

 



AcestproiecteTwinning a început în Noiembrie 2019 și se va termina pe 22 

Martie 2020, de Ziua Mondială a Apei. Ne dorim să: atragem atenția asupra problemei 

poluării apelor, să-i determinăm pe cei implicați - și nu numai – să conștientizeze 

problemele de mediu cu care ne confruntăm în momentul de față, să facem oamenii să 

înțeleagă că apa trebuie utilizată rațional și cu bun simț, să încurajăm colectarea 

deșeurilor, curățarea mediului și păstrarea lui în această stare, și să utilizăm deșeurile 

colectate pentru a crea alte obiecte ce pot fi utilizate cu succes în cadrul proiectului. 

Câteva dintre rezultatele așteptate: 

 Eleviivor conștientiza efectele poluării apelor, problemele de mediu cu 

care ne confruntăm la ora actuală și posibilitatea de a contribui la 

menținerea unui mediu curat  

 Activitățile vor fi făcute publice prin intermediul blogului proiectului, 

twinspace-ului și a facebook-ului 

 Eleviivorînvăța cum săutilizezeinstrumentele web2 

 La final, atâteleviicâtșiprofesoriiimplicațivorrăspunde la un 

chestionarcare va evidențiaprogresulrealizat 

Pânăînmomentul de față, eleviicare-șidorescsăia parte la 

activitățilederulateîncadrulproiectului, șipărințiiacestora, 

ausemnatacorduricarenepermitutilizareafotografiilorșifilmulețelor realízate pe 

parcursulcelortreiluni de proiectînscopurieducaționale. Elevii, 

împreunăcudoamnaprofesoară de limbaenglezăcarecoordoneazăproiectulaurealizat un 

poster și un logo, aucreat un avizier pe care se afișeazăatâtnoutățile carea par 

câtșilucrărileelevilor, aufăcut experimente chimicecuapa, aurealizatprezentăripower-

pointdesprepoluareaapelor, auparticipat la întruniri de ”brainstorming” 

careauvizatgăsireaunor posible soluțiipentrudiminuareapoluăriiîn zona 

încarelocuimșiaulucrat la o povesteînlimbaenglezădespreefectele pe care le are 

poluareaapelorasupratuturorființelor.  

Eleviinoștriaulucratcudragșisperăsăaducă o 

schimbareîncomunitateaîncaretrăiesc. 

Vomrevenicudetaliidespreprogresulnostrușifinalitatea proiectului. 

 


