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PARTENERI: 

1. Istituto Comprensivo Lombardo Radice,  

Caltanissetta, Italia 

2. Osnovno uchilishte Dimitar Blagoev, Veliko 

Tarnovo, Bulgaria 

3.  Skola Pastawowa im. Ks Adolfa 

Chojnackiego, Zagorze, Polonia 

4. Ozel Oguzhan Ozkaya Ortaokulu, Izmir, Turcia                                    

5. Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu, 

Pitești, România 
 



TEMA PROIECTULUI:  

  

 Utilizarea rațională a mijloacelor de 

comunicare socială  

GRUPUL ȚINTĂ: 

    Elevi din toate instituțiile partenere cu 

vârste cuprinse între 12-14 ani  

    Cadre didactice din instituțiile partenere 

Finanțator: 

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale  

( ANPCDEFP ), cu sprijinul Comisiei Europene. 

 
Buget: 26.651,00 euro 

 

 





Mobilitate c 4 
PITEȘTI- ROMâNIA                

 

21-25 octombrie 2019 

Activități comune de realizare a produselor finale: 

• Prezentarea școlii și a regiunii(vizite culturale și de 

studiu în județul Argeș și municipiul București) 

• Instrumente web 2.0 folosite în procesul 

didactic(wiki, bloguri și microbloguri, servicii de 

chestionare și testare on line etc.)  

• Prezentarea revistei  Alternative nr. 3 

• Prezentarea unui muzician de renume mondial din 

fiecare țară participantă la proiect 

• Întâlniri cu reprezentanții comunității locale  

 



PRIMA ZI  



 Cei 41 de invitați, din Italia, Polonia, 
Bulgaria și Turcia, au fost întâmpinați în mod 
tradițional, cu pâine și sare, cei mai mulți 
dintre ei neștiind acest obicei românesc și 
fiind curioși să afle semnificația lui. După 
vizita în școală, am prezenatat  spectacolul de 
bun venit susținut de elevii școlii înscriși în 
cluburile de hobby: ansamblul coral, clubul de 
dans, clubul de teatru și clubul de lectură. 
Spre încântarea participanților, ansamblul 
coral „Dorulețul” a intonat imnul proiectului în 
limba fiecărei țări participantă la proiect.  

 





  



 Activitățile care au urmat au fost 

concepute în ideea de cunoaștere și 

intercunoaștere. Elevii au participat la 

jocuri de „spargere a gheței”, la 

activități comune în cadrul cluburilor 

de hobby, la o lecție interactivă de 

limba engleză, în care jocul didactic 

tradițional s-a îmbinat cu utiliazarea 

aplicației Kahoot. Ziua s-a încheiat 

spectaculos, cu o oră de Just Dance. 



 

 





*







A DOUA ZI  
       Pentru a cunoaște cultura muzicală a 

fiecărei țări, proiectul a prevăzut ca "Ziua 

Internațională a Muzicii" să fie sărbătorită 

împreună în cadrul întâlnirii din România. În cea 

de-a doua zi, am cunoscut muzicieni de renume 

din fiecare țară, după care am participat la 

concertul educativ prezentat de Filarmonica 

Pitești.  









A TREIA ZI 
 Într-un impresionant cadru autumnal, la 

Coșești, la renumita „Stână a lui Mitu”, partenerii 

nostri au putut cunoaște tradiții și meșteșuguri 

populare românești, s-au plimbat cu trăsura trasă 

de cai, s-au întrecut în aruncarea săgeților și au 

savurat preparate culinare specifice zonei.  





 Având în vedere faptul că în cel de-al doilea an 

al proiectului ne vom concentra pe utilizarea mediilor 

sociale în scopuri educaționale, am propus 

partenerilor nostri o activitate pe grupe, în cadrul 

cărei au foast create, de către elevi, microbloguri cu 

teme diferite: produse culinare tradiționale, cultură și 

civilizație, tradiții și obiceiuri, destinații turistice. 

Astfel, elevii au avut posibilitatea de a comunica în 

limba engleză, de a avea informații utile despre 

fiecare dintre cele cinci țări participante la proiect, 

și-au exersat competențele digitale.  







A PATRA ZI

 În cea de-a patra zi a proiectului, i-am condus pe 

invitații nostri într-o incursiune în capitala țării. Am pornit 

de la Palatul Parlamentului, unde elevii și profesorii au 

participat împreună la o lecția de democrație. A urmat 

vizita la  Muzeul de Științe ale Naturii " Grigore Antipa". 

După prânz, participanții au fost impresionați de 

frumusețea parcului Herestrău, unde au putut vedea 

Ansamblul monumental " Părinții Europei Unite".  

 La sfârșitul călătoriei, au putut admira măreția 

Palatului Brâncovenesc de la Mogoșoaia și au aflat despre 

sacrificiul domnitorul roman pentru apărarea 

creștinismului. 









A CINCEA ZI

 Vineri, 25 octombrie, întâlnirea din 

România a ajuns la final. Activitățile ultimei 

zile au început cu vizitarea Structurii Nr. 2 și 

prezentarea celui de-al treilea număr al 

revistei " Alternatives". A urmat schimbul de 

cadouri, după care am participat cu toții la 

sărbătoarea bogăției, a cântecului și dansului 

popular: "Târgul de toamnă".  

 Seara s-a încheiat la Topoloveni, la 

"Focul lui Sumedru"- o adevărată încântare 

pentru toți cei prezenți. Emoționați, ne-am 

despărțit de prietenii noștri, care ne-au 

declarat că a fost o saptămână de neuitat.  

 







ECHIPA DE PROIECT 


