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În perioada 03-07.12.2013 a avut loc la WSCHOWA- POLONIA a sasea 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. Rizea
Aniela Luminita, prof. Toma Maria, prof. Zepişi Simona și patru eleve: Marin Ioana, Pandele
Elisa, Gothard Ana Maria, Mircea Simona.
Scopul proiectului este de a-i avertiza 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/elevi din fiecare țară parteneră;
- primirea la școală a reprezentaților țărilor partenere;
- deschiderea oficiala a reuniunii şi prezentarea echipelor ţărilor partenere

- prezentarea filmului despre sportul naţional în Polonia

- sport de divertisment la nivelul şcolii: elevii au fost motivaţi să facă mişcare prin jocuri
distractive

- vizitarea orasului – jocuri distractive

- Workshop pentru profesori – prezentarea de către fiecare ţară a unei activităţi integrate în
curriculum
-Workshop pentru elevi: tehnici de acordare a primului ajutor
- Vizitarea orasului Wroclaw : Panorama Raclawicka, piaţa de Craciun

- Atelier de lucru la o fabrica de dulciuri : elevilor le-a fost prezentat modul de preparare a
dropsurilor, iar la final, au fost invitati să modeleze dropsuri personalizate

- patinaj la Glogow
- bowling la Glogow

- Workshop pentru profesori: profesorii au stabilit detaliile în legatura cu chestionarul de
investigare în opinia elevilor a avantajelor, dezavantajelor utilizării TV/Internet/Networks.
Chestionarul va cuprinde 20 de intrebari şi va fi aplicat la câte 20 de elevi din fiecare ţară
parteneră. Rezultatele vor fi cuprinse într-o broşură care va fi realizată de Lituania până la
reuniunea din februarie. Fiecare ţară va filma un interviu cu trei elevi în baza aceluiasi
chestionar. Fiecare ţară va prezenta în cadrul reuniunii din Letonia o parte a filmului cu un
intervievat.
Portugalia va realiza un film cu avantajele si dezavantajele utilizării Internetului, care va fi
prezentat în cadrul aceleiaşi reuniuni.
S-a analizat stadiul de lucru la primul produs final, s-au reamintit termenele pentru
transmitere a materialelor soliciate.
- Atelier de artă pentru elevi – realizarea unor decoratiuni de Craciun (elevii au fost împărţiţi
în grupe şi au decorat îngeri din carton)

- Petrecerea de rămas bun
- Plecarea delagaţiilor
Ca de fiecare dată cu prilejul unei noi reuniuni de proiect, ne bucuram să constatăm că acest
proiect a avut atât la nivelul profesorilor şi elevilor impactul scontat pe parcursul reuniunilor
de proiect:
Elevi:
-interes să ia parte la activităţi de protejare a propriei vieţi
-receptivitate faţă de nou, deschidere spre cunoaşterea altor ţări
-încredere în forţele proprii de a comunica într-o limbă străina şi perfecţionarea
abilităţilor lingvistice şi de comunicare, disponibilitate pentru a lucra în grup la nivel
european
-sporirea creativităţii, imaginaţiei, a dorinţei de a realiza ceva original
-libertate de exprimare, spirit de iniţiativă
-optimizarea relaţiilor interpersonale şi sociale
-stimularea dorinţei de cunoaştere, de învăţare permanentă atât prin activităţi formale
cât şi informale
Profesori:
-atitudine pozitivă faţă de proiectele europene ( implicare activă şi creativă )
-interes pentru o noua abordare curriculară, pentru implicarea elevilor în activităţi
educative extraşcolare
-interes pentru dobândirea unor metode şi tehnici de predare- învăţare- evaluare,
procedee educaţionale utilizate în şcoli europene
-dorinţade a-şi perfecţiona abilităţile de comunicare într-o limbă straină ( limba
proiectului sau alta limbă de circulaţie internaţională)

Material realizat de prof. Zepiși Simona, coordonator de proiect

