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RAPORT DE ACTIVITATE
REUNIUNE PROIECT COMENIUS
FACING THE CLIMATE CHANGES IN THE 21st CENTURY
CHIRPAN, BULGARIA 17-21 March 2014
În perioada 17-21 martie 2014 a avut loc a doua reuniune a proiectului Facing the climate
changes in the 21st century la Liceul Profesionalna gimnazia po selsko stopanstvo din Chirpan,
Bulgaria.
În prima zi a reuniunii – 17 martie 2014 – am vizitat şcoala gazdă şi am avut întâlniri cu cadrele
didactice de la şcoala gazdă. Ne-au fost prezentate aspecte din activitatea didactică şi extraşcolară, au
avut loc schimburi de opinii, impresii şi experienţe. Reprezentanţi din fiecare ţară au folosit TIC pentru

o scurta prezentare a institutiei lor, a oraşului lor de origine şi a ţarii lor , precum și a sistemului
educaţional național. În următoarele zile discuţiile s-au axat pe programul, conţinutul următoarelor
întâlniri şi mobilităţi. Datele au fost stabilite, informaţii despre metodele de predare au fost schimbate.
Coordonatorii din fiecare ţară implicată au utilizat TIC pentru prezentarea activităților deja realizate in
proiect şi unele idei pentru activităţile viitoare. Ideea de a crea un site web cu informaţii generale despre
proiect pentru fiecare şcoală şi link-uri către site-urile tuturor şcolilor a fost acceptata, ca si schimbul de
adrese de e-mail în rândul elevilor şi adrese ale şcolilor pentru schimb de materiale, produse finite din
activitățile proiectului.
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si Comisia nu este responsabila pentru eventuala utilizare a informatiilor pe care le contine.

Dupa amiază am fost primiţi la Primăria oraşului de către primarul şi oficialităţile oraşului
Chirpan. Apoi am vizitat oraşul , galleria de artă "N. Manev" şi complexul muzeal “Museum Ensemble PK Iavorov "
Marţi 18 martie 2014 – a constituit “cercetarea” în natură, excursie în diferite zone geografice
arondate pentru observarea şi constatarea rezultatelor încălzirii globale. Elevii au avut posibilitatea să
comunice, să constate şi să culeagă probe din natură. În partea a II a a zilei au fost vizitate Complexul
arhitectural etnografic “Sokolovski Monastery”, Stara Zagora, vizitarea Regional Historic Museum, cu
un discurs ştiinţific în lb. engleză despre muzeul care încă mai trăieşte şi produce articole de
manufactură.

Miercuri 19 martie 2014 – a avut loc întâlnirea cu municipalitatea din Chirpan. Primarul
localitatăţii K. Petkova a ţinut un discurs pe marginea temei proiectului multilateral şi a sugerat elevilor
că trebuie să se gandească permanent la viitorul planetei. În acest sens fiecare echipaj a prezentat tema
de acasă: "How climate changes affect our world and what we have to face in the future"
După sesiunea de prezentări, elevii sunt grupaţi în echipe mixte pentru a lucra la un proiect de
salvare a planetei: pe frunze sunt scrise diverse sugestii care ulterior sunt lipite într-un copac al vieţii.
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După amiază am vizitat Institutul agricol
regional care ne-a fost prezentat sub diferite
aspect:

cercetare,

culture de camp

conservarea mediului. A avut
dezbatere

pe

tema

şi

loc o

proiectului

cu

reprezentanţii institutului , elevii având
posibilitatea să-şi exprime opiniile, ideile şi
să

facă cunoştinţă cu aşa numita Industrie
ecologică. În final ne-a fost prezentată o
staţie meteorological din cadrul institutului şi

modul în care aceasta funţionează.
Joi 20 martie 2014 – Excursie la Plovdiv. Vizitarea Oraşului Vechi şi a muzeului aferent cu
prezentarea discursului în limba engleza.
Vineri 21 martie 2014 – În prima parte a zilei elevii vor forma echipaje mixte în vederea
rezolvării unui puzzle. Sunt explicate regulile şi timpul disponibil. Sunt evaluate răspunsurile şi se
acordă diplome.
În partea a doua a zilei se vizitează mânăstirea Zlatna Livada şi Chateau Trendafiloff - gourmet
tasting unde are loc o degustare gastronomică specifică zonei. După amiază elevii realizează afişe cu
diferite teme bazate pe materialele adunate în timpul excursiilor şi vizitelor de lucru. Activităţile au
continuat cu sport şi ateliere de lucru.
Seara a avut loc un schimb de impresii, program artistic prezentat de fiecare echipaj şi acordarea
Certificatelor de participare la reuniune. Profesorii au concluzionat pentru trecut si au planificat pentru
viitor. Urmeaza inca multe alte activitati de desfasurat pentru atingerea obiectivelor proiectului.

prof. Liliana Gheorghe - Coordonator proiect
Şcoala gimnazială „Gheorghe Banea” Măcin, Tulcea
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