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Obiectivul principal al mobilitatii din Finlanda a vizat sustenabilitatea si strategiile de
consum alternativ.
Pentru aceasta vizită elevii noștri au pregătit 3 materiale video care au avut ca scop
conștientizarea tinerilor asupra necesitătii dezvoltării unor deprinderi sustenabile. O rețetă
pentru un preprat sănătos un ghid pentru colegii lor mai mici despre cum putem fi mai
prietenoși cu mediul și un studiu despre ce se întâmpla cu telefoanele mobile după ce nu le
mai folosim.
În Finlanda elevii noștri au participat la ateliere de gătit pe grupe internaționale în care au
pregătit preparate traditionale sănătoase specifice fiecărei tări participante iar apoi au
conceput o carte de bucate în care au cuprins aceste rețete.
Au vizitat fabrica de ciocolată Fazer unde au învățat despre cum se îmbină tradiția și grija
pentru mediu în producerea ciocolatei de calitate. Recoltarea ingredientelor specifice din surse
sustenabile este o preocupare prioritară a producătorilor finlandezi.
Au servit prânzul la restaurantul Loop unde au învățat cum se poate crea un dish nutritiv din
ingrediente refuzate a fi puse in vânzare de marile lanțuri de supermarket-uri.
Elevii au vizitat una dintre cele mai moderne biblioteci din Europa , Biblioteca Oodi din
Helsinki, aceasta fiind dată in folosință in 2018. Acest spațiu modern și versatil , pus la
dispoziția celor interesați în mod gratuit, nu este dedicat doar lecturii ci și desfășurării unor
activități culturale, științifice diverse care aduc împreună generații și etnii diferite.
Au luat interviuri și au ascultat lectoratul unui profesor de la Facultatea de Economie
sustenabilă din Helsinki.
O altă vizită de impact a avut loc la Centrul de Stiințe Heureka de lângă Helsinki. In acest
muzeu copiii au participat la o lecție practică despre alimentație sănătoasă, dar și despre rolul
simțurilor in alimentația zilnică. Au vizitat un departament dedicat creierului uman și au
învățat despre cât de importantă este starea de bine pentru individ.
Concluzionând, putem afirma că experiența Finlanda a fost extrem de utilă. Atât elevii cât și
profesorii însoțitori au trăit timp de o săptămână nu doar școala finlandeză ci și rutina zilnică,
modalități de gândire și organizare specifice civilizației scandinave.
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