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RAPORT DE ACTIVITATE
REUNIUNE PROIECT COMENIUS
FACING THE CLIMATE CHANGES IN THE 21st CENTURY
MĂCIN, ROMÂNIA / 20-24 aprilie 2015

În perioada 20-24 aprilie 2015 a avut loc a patra reuniune a proiectului Facing the climate
changes in the 21st century la Şcoala gimnazială “Gheorghe Banea” Măcin, ROMÂNIA.
20.04.2015 Deschiderea lucrărilor celei de-a patra reuniuni de proiect a avut loc la Casa de
Cultură Măcin într-un cadru official la care au fost invitaţi atât reprezentanţi ai Consiliului local şi
Primăriei oraşului Măcin cât şi reprezentanţi ai comunităţii locale, părinţi, elevi şi cadre didactice de la
alte şcoli. Elevii din echipa de proiect au prezentat un scurt program artistic, doamna prof. Gheorghe
Liliana a adresat un cuvânt de bun venit oaspeţilor şi a prezentat echipele ţărilor partenere cărora le-au
fost oferite mape de lucru şi legitimaţiile reuniunii.

A urmat vizitarea şcolii, a claselor. Au fost împărtăşite opinii/impresii privind sistemul românesc
de învăţământ, discipline studiate, examene, etc. Au avut loc discuţii pe diferite teme şi au fost urmărite
secvenţe de lecţii la biologie şi Astronomie.A urmat prezentarea temei de acasă: Pollution. Fiecare
echipă a prezentat într-un format propriu opinia despre acest fenomen şi metode de stopare a acestuia.
Au urmat discuţii pe această temă sustinute în primul rând de elevi şi coordonate frontal de profesori.
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În cea de-a doua parte a zilei, elevii au avut de realizat un minighid de conversaţie pe tema
proiectului în laboratorul de informatică, au decis împreună ce să cuprindă acest ghid, au ales împreună
categoriile de vocabular şi coordonaţi de profesori au definitivat produsul comun. În acelaşi timp,
profesorii au discutat detalii despre actualizarea site-ului proiectului şi despre finalizare în bune condiţii
a proiectului.
A urmat o seară culturală cu multe surprize pentru oaspeţi. Fiecare ţară a prezentat un dans/un
cântec traditional din propria ţară. Echipa şcolii noastre pe lângă acest moment cultural din tradţia
proprie, a prezentat şi câte un dans traditional specific ţărilor invitate ceea ce a demonstrat încă o data că
un rol important în unitatea europeană îl are culturalitatea pornind de la sintagma: Unitate în diversitate,
diversitate în unitate.
21.04.2015 A doua zi a debutat cu o sesiune de comunicări ştiinţifice la care au fost invitaţi dl.
Panait Valentin de la Societatea Ştiinţifică de Astrofizică şi Astronomie care a prezentat un material
Climate changes, şi dl. Prof. Băisan Gheorghe, professor de geografie - inspector şcolar – care a
prezentat materialul How to cope with climate change in the 21st century, Warming or Cooling?.
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Cele două materiale prezentate au fost urmate de discuţii, dezbateri şi activităţi interactive. Elevii
grupaţi în echipe mixte au avut diverse sarcini de lucru pe marginea materialelor prezentate. În final
atenţia le-a fost captată de un Test al Imbatabililor realizat şi prezentat de un elev din echipa ţării gazdă
şi fiecare echipă a ţărilor invitate a avut 10 minute pentru a alege răspunsurile corecte.

După amiază, elevii au fost împărţiţi în doua grupe mixte, fiecare dintre ele având sarcini diferite
de lucru. Una dintre echipe a început să lucreze la revista Climate magazine, cealaltă echipă a fost
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invitată să realizeze obiecte din materiale reciclabile. Activităţile au fost o provocare de ambele părţi,
dar în final produsele finale au fost foarte apreciate.

22.04.2015 Ziua a treia fost dedicată documentării, a avut loc o vizită în judeţ şi în municipiul
Tulcea. A fost vizitat Acvariul, Muzeul de etnografie şi folclor şi Muzeul de Istorie.
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23.04.2015 Excursie tematică în Parcul Naţional Munţii Măcinului. Pe traseul urmat în Munţii
Măcinului, au fost prezentate aspecte specifice zonei şi efectele schimbărilor climaterice de-a lungul
timpului şi în special în ultimii 20-25 de ani, elemnte de faună şi floră protejate prin lege.

În partea a doua a zilei a avut loc o vizită la Crama dobrogeană, un centru viticol care produce
vinuri din soiuri autohtone. Au fost prezentate efectele încălzirii globale asupra regiunii viticole şi
măsurile ce au fost luate pentru salvarea recoltelor an de an.
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24.04.2015 Ultima zi a proiectului a continuat cu definitivarea articoleleor pentru revista
proeictului şi tipărirea acesteia.
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Reuniunea s-a încheiat cu o seară culturală prezentată de echipa României, acordarea Certificatelor de
participare şi evaluarea întâlnirii.
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