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RAPORT DE ACTIVITATE
REUNIUNE PROIECT COMENIUS
FACING THE CLIMATE CHANGES IN THE 21st CENTURY
SAMSUN, TURCIA 24-28 februarie 2014
În perioada 24-28 februarie 2014 a avut loc prima reuniune a proiectului Facing the climate
changes in the 21st century la Liceul Samsun Anadolu Tarım Meslek Lisesi & Tarım Meslek Lisesi
din Samsun, Turcia.
În prima zi a reuniunii – 24.02.2014 - am fost întâmpinaţi de cadrele didactice şi de elevii
şcolii şi am asistat la un spectacol de bun venit. La această manifestare au luat parte şi oficialităţi
locale. Elevii au prezentat dansuri şi cântece specifice zonei. A urmat turul şcolii, am vizitat săli de
clasă şi laboratoare, am avut discuţii cu elevii şi profesorii şcolii cu privire la modul de predareînvăţare, apoi reuniţi în sala reuniunii fiecare ţară parteneră şi-a prezentat echipa şi materialul
pregatit.

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceasta publicatie (comunicare) reflecta numai punctul de vedere al
autorului si Comisia nu este responsabila pentru eventuala utilizare a informatiilor pe care le contine.

A fost anunţat programul zilei şi ne-au fost înmânate pliante cu programul activităţilor din
timpul reuniunii. După amiaza a fost dedicată vizitării a doua obiective importante din apropierea
liceului care patronează activitatea acestuia. Elevii au avut posibilitatea să viziteze un centru de

diagnosticare veterinară şi un complex de cercetare agricolă, au avut dicuţii tematice despre cum
influenţează schimbările climaterice agricultura astăzi şi ce se poate face. Specialiştii institului au
explicat elevilor care sunt tendinţele actuale în salvarea agriculturii. Seara am vizitat partea nouă a
oraşului Samsun de pe malul Mării Negre.
A doua zi a reuniunii – 25.02.2014 – a început cu un colocviu la care au participat profesori de Facultatea de
agricultură din cadrul Universităţii din Samsun şi care a inclus prezentarea materialelor referitoare la tema
reuniunii "The Effect of Climate Change on Agriculture" realizate de fiecare echipă parteneră şi activităţi
interactive despre acestea. Dupa amiază a fost vizitat campusul Universităţii din Samsun.
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A treia zi a reuniunii – 26.02.2014 - s-a desfăşurat în Delta râului Kızılırmak (grec. Halys)
care se varsă printr-o deltă largă la nord de „Bafra” (lângă Samsun) în Marea Neagră.

Specialiştii ne-au vorbit despre efectele climatice din această zonă ca urmare a influenţei
încăzirii globale. Copiii au pus întrebări despre măsurile luate în decursul timpului pentru păstrarea
ecosistemului natural şi au avut loc discuţii tematice în cadrul unei mese rotunde.

După amiază, profesorii şi elevii au discutat despre
următoarea întânire din Bulgaria, tema reuniunii şi
materialele ce trebuie realizate.
A patra zi – 27.02.2014 – a fost oragnizată de gazde sub forma schimburilor culturale şi am
vizitat Amasyia, centru istoric şi cultural. Am vizitat câteva muzee şi situri arheologice, unde am
avut posibilitatea de a cunoaşte cultura, istoria şi tradiţiile ţării gazdă.Seara grupurile ţărilor

participante au prezentat cântece şi dansuri tradiţionale.
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A cincea zi – 28.02.2014 – a cuprins activităţi în şcoală, copii au fost împărţiţi în grupe
mixte şi au avut ca sarcină realizarea unui afiş pe tema reuniunii cu informaţiile pe care le-au
dobândit pe parcursul întâlnirii.

Elevi si profesori au facut echipe mixte împartăşind idei, opinii şi soluţii la problema încăzirii
globale.
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În a doua parte a zilei s-au tras concluziile întâlnirii şi s-au înmânat certificatele de
participare.

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