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Țări partenere în proiect: 



UNGARIA

ROMANIA

TURCIA

GRECIA

PORTUGALIA

SLOVENIA



Prima reuniune de proiect Antalya-Turcia 

25-30 noiembrie 2011

Prima reuniune de lucru a avut drept scop stabilirea calendarului

activitatilor, redistribuirea sarcinilor, dar si sustinerea primei lectii de limba

engleza – româna si a filmului de prezentare a scolii noastre, materiale

realizate de elevi, sub indrumarea profesorilor de informatica si limba

engleza.

Profesorii, elevii si parintii de la scoala din Antalya au pregatit cu seriozitate

aceasta prima intilnire, au fost gazde foarte ospitaliere si au făcut ca

aceasta sedere in Turcia sa reprezinte un exemplu de bune practici pentru

toti partenerii de proiect.









• Materiale de proiect prezentate:

• DANS POPULAR ROMANESC-HORA

• CANTEC POPULAR MOLDOVENESC

• SISTEMUL EDUCATIONAL DIN ROMANIA

A doua reuniune de proiect SZEGED –UNGARIA

12-18 MARTIE 2012



• TABEL CU CADRELE DIDACTICE CARE PARTICIPA LA MOBILITATEA 

DIN UNGARIA

• COJOCARU MIHAELA

• CHITICARU VIORICA

• COJOCARU MIRELA

• CIORCILA ADRIANA

• BREJAN LIVIU

• TABEL CU ELEVII SELECTATI PT MOBILITATEA DIN UNGARIA

• HERŞCOVICI  SANDRA MARIA

• BALINT  MARIUS  ADRIAN

• CURCUDEL ALEXANDRU 

• GOGESCU  ANA MARIA

• RADU  CĂTĂLIN  MARIAN

• POPA   SORIN  ION

• GONDOŞ  ŞTEFANIA ALICE

• CHIRIŢĂ  ALEXANDRA  ANCUŢA

• COCHIORCA  IONEL

• BREZAN  ALEXANDRU  IOAN









A treia reuniune de proiect Bacău Romania

25-30 mai 2012









A patra reuniune de proiect Patras Grecia

2-7 noiembrie 2012
• In perioada 02-08.11.2012,  a avut loc  la Scoala Gymanisum  nr 13 din Patras, 

Grecia, cea de-a patra întâlnire de proiect din cadrul Parteneriatului  Multilateral 

Comenius, La aceasta reuniune s-au derulat urmatoarele activitati: 

• - Lectia de limba engleza/ limba romana  cu tema ,,Traditional food”, 

• - Lectia de limba engleza/ limba romana  cu tema ,,Hobbies”.

- - Workshop cu tema ,, Educational System in Romania”,

- Exemple de bune practici prezentate de scoala gazda,

- Vizitarea obiectivelor culturale si istorice din orasul gazda,





A cincea reuniune de proiect Slovenia

12-17 aprilie 2013



A șasea reuniune de proiect Portugalia

7-12 iunie 2013

• In perioada 7-14 iunie 2013, avut loc în Ariffana – Santa 

Maria da Feira, Portugalia, ultima reuniune de proiect  din 

cadrul Proiectul Multilateral Comenius ,,Custom, Culture and 

Good practices”.

• Programul de activitate organizat de școala gazdă a cuprins:

a) Activități derulate în școala: prezentarea școlii și a cadrelor

didactice, asistența la ore, lecțiile de limba engleza și limba

maternă a partenerilor ținute elevilor din școala parteneră,

organizarea unei expoziții de produse ecologice realizate de

elevii din școlile noastre, participarea la activități didactice la

grădinița și școala generală ce aparțin de școala parteneră;



a) activități de socializare: participarea la zilele orașului la

invitația asociației părinților, vizita la primărie și biserica din

comunitate;

b) activități de cunoaștere a țării gazde: vizite de studii și

prezentarea unor instituții de cultură și artă din Santa Maria de

Feira și Aveiro, Fatima si Porto;

c) activități specifice acestei etape de proiect: evaluarea reuniunii

de proiect curente, pregătirea raportului final și a produselor

finale.

• Mai multe informații privind produsele finale și activitățile de

proiect le puteți găsi pe blogul proiectului, la adresa:

• http://www.comeniusmultilateral2011.blogspot.com/

http://www.comeniusmultilateral2011.blogspot.com/






















• Considerăm că atât această reuniune de proiect, cât și

întregul programul derulat în perioada 2011-2013, și-a atins

obiectivele inițiale: dezvoltarea de competente lingvistice, de

abilități si competențe civice, interpersonale, interculturale și

sociale.

• Dincolo de barierele geografice și economice, elevii și

profesorii din cele 6 țări au legat prietenii și au găsit foarte

multe puncte comune, care i-au unit și au generat o

interdependență pozitivă pe toată durata proiectului.

•

http://www.youtube.com/watch?v=G4cyNK3BW7Q

http://www.youtube.com/watch?v=QCahD0M9cv4

http://www.youtube.com/watch?v=G4cyNK3BW7Q
http://www.youtube.com/watch?v=G4cyNK3BW7Q
http://www.youtube.com/watch?v=QCahD0M9cv4
http://www.youtube.com/watch?v=G4cyNK3BW7Q


 Conținutul reprezintă responsabilitatea

exclusivă a autorului, iar ANPCDEFP și

Comisia Europeană nu sunt responsabile

pentru conținutul materialului.

Autor,
Prof. Cojocaru Mihaela

 Acest proiect a fost realizat cu sprijinul

financiar al Comisiei Europene, prin intermediul

Agenţiei Naţionale Pentru Programe Comunitare

în Domeniul Educaţiei si Formarii Profesionale , pe

baza unei duble finanţări din fonduri Comenius-

LLP şi FSE-POSDRU în cadrul Programului

Comunitar de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii (LLP

– Life long Learning Programme 2007-2013).


