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 Prima întâlnire a proiectului Comenius 
multilateral a avut loc la Puerto Real, Cadiz, Spania 
în perioada 6-10 noiembrie 2013, la școala IES 
Manuel de Falla. La această întâlnire au participat 
numai profesori de la cele 5 școli implicate în 
proiect: din Spania (școala coordonatoare), Italia, 
Turcia, România și Letonia. 
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6 noiembrie 2013  
Directorul școlii din 

Spania a întâmpinat 
partenerii din Turcia, 

Italia, Letonia și România. 
Școala gazdă a ales cele 

mai bune modalități 
pentru a începe 

întâlnirea, prin activități 
de ”ice breaking”. 

 
Scopul a fost socializarea 

participanților. 



 
  
 
 

Fiecare partener a prezentat pe 
scurt țara, regiunea și școala – 
utilizând diferite materiale – 
filme, prezentări, pliante. 



 
 



 Pentru următoarea activitate, echipa a 

fost împărțită în două grupe  şi a participat la ore 

ale claselor bilingve, apoi au avut loc discuții 

referitoare la sistemele educaționale din fiecare 

țară. 



 
 

 Echipa Spaniei a propus un site web al proiectului, 
care va conține toate informațiile despre proiect și toate 
materialele realizate pe parcursul celor doi ani.  
 După-amiaza, participanții au dezbătut obiectivele 
proiectului, au discutat despre posibilele rezultate și 
strategiile de diseminare, în funcție de competențe și de 
distribuirea sarcinilor. Echipa a utilizat mai multe 
materiale de lucru: 
• Propunere de desfășurare a întâlnirilor de proiect; 
• Fișe de colectare a datelor – din cadrul activităților de 
cercetare; 
• O propunere de formular de evaluare/ feed-back; 
• Diagrama proiectului – cu activități și rezultate finale; 
• Schema și etapele proiectului. 





Imagini din curtea şcolii 



7 noiembrie 2013 
Sesiunea de lucru a debutat cu redefinirea strategiilor, a metodelor de 

comunicație și cooperare din cadrul activităților de cercetare. Toate 
informațiile au fost puse în practică pe parcursul vizitei la PARCUL NAȚIONAL 

TORUNOS. 

 



După ce s-a realizat turul parcului au fost completate fișe cu 
informațiile obținute pe parcursul observării biodiversității. 

 













 

 8 noiembrie 2013 
 Sesiunea de lucru a avut în vedere prelucrarea datelor obținute 

prin măsurătorile din cadrul activităților practice, în funcție de tipul de 
ecosistem. 
 În următoarea etapă a întâlnirii s-au discutat mai multe exemple 
de sondaje / chestionare pentru elevi, pentru a studia motivația elevilor în 
studiul științelor, cu scopul de a realiza un material comun în toate școlile 
participante. 
 
 
 
  
  
  
   
  
  
  
 
  
 



 
 

Participanții au revăzut planul pentru următoarea etapă a proiectului 
și pentru următoarea  

întâlnire de proiect, au stabilit o structură a fiecărei întâlniri, în acord 
cu strategiile și metodologiile de cercetare ale fiecărei școli. 

 
 

Coordonator proiect, prof. Țenea Codruța Elena 
 
 
 
 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei 

Europene. 

 







Toate informaţiile reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei 
de proiect a COLEGIULUI ENERGETIC din RAMNICU VALCEA iar 
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul 
Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu sunt 
responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor 
informaţii. 
 


