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Diseminare reuniune de proiect ITALIA
În perioada 04-08.03.2013 a avut loc la BOSA – ITALIA a treia reuniune în cadrul
Proiectului Multilateral COMENIUS – “The Healthy Young People of Today Are The
Future of Europe Tomorrow”- HYPTEUT. Proiectul reuneşte şcoli din Polonia,
Germania, Letonia, Lituania, Spania, Portugalia, Italia, Grecia și România şi este coordonat
de Colegiul Național “Constantin Carabella” din Târgovişte, România. La această reuniune,
şcoala noastră a fost reprezentată de trei cadre didactice din echipa de proiect - prof. Zepişi
Simona, prof. Stoicescu Carmen și Popa Roxana și trei eleve: Apetrei Roxana, Adina Anca și
Lăculiceanu Daria.
Scopul proiectului este de a-i avertizează pe elevii noştri în legătură cu efectele
dezastruoase ale adoptării unui stil de viață haotic, dezechilibrat și nesănătos. Proiectul
promovează principiile unui stil de viață sănătos (alimentație
corectă, igiena
alimentației, mișcare în aer liber, activități sportive și de agrement).
Proiectul îşi propune să:
1. Promoveze în rândul comunității școlare principiile unei alimentații sănătoase și a
unui stil de viață sănătos
2. Conștientizeze la elevi importanța unei alimentații sănătoase și a sportului pentru
menținerea sănătății
3. Identifice riscurile pe care le presupune consumul de alcool , tutun (alte droguri) şi
impactul negativ al acestuia asupra formării propriei personalităţi
4. Conștientizeze la elevi efectele unor emisiuni TV si a internetului asupra psihicului
uman
5. Să formeze la elevi o atitudine pozitivă și responsabilă față de propria sănătate și față
de sănătatea celor din jur
6. Să dezvolte la elevi o atitudine de toleranță față de persoanele cu dizabilități
7. Să dezvolte abilitățile de utilizare a mijloacelor TIC pentru realizarea unor materiale
tematice
8. Să promoveze învățarea limbilor străine și diversității lingvistice
9. Să formeze la elevi o atitudine de deschidere față de alte popoare și culturi
Programul activităţilor reuniunii a fost următorul:
- primirea grupurilor de profesori din fiecare țară parteneră;
- primirea la școală a reprezentaților țărilor partenere;

- deschiderea oficială a reuniunii de proiect; au participat reprezentanti ai comunității locale,
conducerea școlii și promotoarea proiectelor Comenius la nivelul școlii cu mulți ani în urmă;

- vizitarea școlii;

- workshop tematic – vizionarea lecțiilor integrate în curriculum, pe care fiecare țară le-a
prezentat în cadrul schimbului de bune practici la nivelul proiectului;

- vizitarea ghidată a orașului;

- workshop tematic “Healthy menu from all the Countries” – discuții despre broșura
realizată de Italia „O zi in viata unui elev european sanatos”; fiecare țară a trimis din timp meniul
pentru trei zile; au fost analizate anumite erori, s-au propus completări, etc. Fiecare țară va avea
formatul electronic corect al broșurii;

- workshop în care s-au discutat aspecte legate de următoarea reuniune (s-au stabilit termene
pentru trimiterea materialelor în vederea realizării produsului final - brosura multilingvistica -în limba
proiectului și în limbile tarilor partenere " Reîete tradiîionale - izvor de sănătate", termen pentru
stabilirea la nivelul fiecărei școli a punctelor tari, punctelor slabe și a amenintărilor proiectului,
sesizate pe parcursul derulării activităților proiectului);

- vizită ghidată la castelul Malaspina;

- vizita ghidată la Alghero;

- petrecerea de Ramas bun;
- plecarea delegațiilor.
Profesorii care au participat la reuniunea de proiect, au avut ocazia să îşi îmbogaţească
cunoştintele despre sistemul de educaţie din Italia, să optimizeze relaţiile de colaborare,
încredere şi respect reciproc, să realizeze un schimb de idei constructiv și eficient pentru
bunul mers al proiectului.
Elevii au participat la diverse ore din curriculum alături de elevii ceilalți. Cu aceasta
ocație și-au perfecționat abilitățile de comunicare nu numai în limba engleză, ci și germană,
italiană, spaniolă.
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