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 A treia întâlnire a proiectului Comenius “A Statistic and Scientific 

Research on Biodiversity” a avut loc în Italia și anume în orașul 

Padova, unde pe data de 14 octombrie s-au reunit toate țările 

participante. 

 Padova este un oraș cu aproximativ 210.000 de locuitori din 

regiunea Veneto din nordul Italiei. Orașul este situat la 40 km vest 

de Veneția și 29 km sud-est de Vicenza. 

 Padova este, de asemenea, capitala provinciei cu același nume, fiind un 

important centru economic și cultural al Italiei. 

 Cea mai vestită atracție turistică a orașului este Bazilica Sf.Anton. 

 Padova se poate mândri cu cea mai veche grădina botanică din Europa, 

înființată în anul 1545. Acest obiectiv a fost inclus de UNESCO în anul 

1997 pe lista patrimoniului cultural mondial. 

 În oraș se mai află și una dintre cele mai prestigioase universități 

din Italia si observatorul astronomic a lui Galileo Galilei. Piata Prato 

della Valle este a doua ca marime din Europa. 

 





 Țările participante au fost întâmpinate la “Instituto di Istruzione 

Superiore Sandro Pertini” de un grup de elevi cu un mesaj de bun-

venit în limba fiecărei tări, apoi de doamna director și de profesorii 

coordonatori ai echipei italiene. A fost prezentat programul fiecărei 

zile de proiect cu activitățile specifice și un scurt istoric al locurilor în 

care aveau să se desfășoare activitățile. 

 Profesorii echipei spaniole au făcut o analiză a activităților desfășurate 

până la acel moment în cadrul proiectului și au stabilit obiectivele 

următoarei întâlniri care va avea loc în țara noastră in luna martie. 

 Elevii au participat la un atelier pregătind activitatea de teren ce avea 

să se desfășoare în ziua următoare. 

 In timp ce profesorii au vizitat o parte a scolii si anume sectiunea de 

moda - filiera vocationala, elevii italieni i-au intervievat pe cei straini 

participanți in proiect. 





După amiaza a fost programată o întâlnire cu doamna primar 

din Camposampiero care ne-a făcut o primire călduroasă și 

ne-a vorbit despre istoria și evoluția orașului. 



 

 Seara zilei de 15 octombrie  ne-a 

gasit pe toți la capela Scrovegni 

din Padova unde am putut 

admira  frescele renumitului 

pictor Giotto, finalizate în anul 

1305 și care reprezintă unele 

dintre cele mai importante 

capodopere ale artei occidentale. 

 

 Maxim 25 de persoane pot vedea  

capela timp de 15 minute pentru 

a reduce condensarea cauzată de 

respirație în vederea protejării 

picturilor proaspăt restaurate. 



 Cea de-a treia zi de 
proiect s-a axat pe 
realizarea activităților 
practice de teren prin 
excursia la parcul “Colli 
Euganei”. 

 

 Colli Euganei sunt 
dealuri de origine 
vulcanică în regiunea 
Veneto – Padană care      
s-au format acum 30 de 
milioane de ani. Se găsesc 
numeroase specii de 
plante care aparțin 
climatului cald-arid 
(termofile), dar și zonei 
submontane și montane 
(microterme). 





 

 Proiectul Comenius la care am 
participat implică  cunoașterea 
culturii si tradițiilor specifice 
țărilor participante după cum s-a 
observat pe parcursul prezentării. 

 

 În a doua parte a zilei de 16 
octombrie  am vizitat Arqua 
Petrarca, locul unde poetul 
Francesco Petrarca a locuit în 
ultimii patru ani ai vieții sale 
(1370-1374). Casa este acum un 
muzeu dedicat poetului.  

 

 Orașul are un aspect medieval și 
este situat într-o locație 
pitorească de pante, o parte din 
dealurile Euganei. 

 

 Produsele locale includ măsline, 
ulei de măsline, miere de albine, 
castane. 
 



 

 În ultima zi de proiect am vizitat 
grădina botanică din Padova, cea 
mai veche grădină botanică 
universitară din lume, fondată în 
anul 1545 de către Francesco 
Bonafede. Inițial se cultivau plante 
medicinale, fiind stațiune de 
aclimatizare și experimentare. 
(Horti Simplicium).  

 Grădina a fost întotdeauna 
îmbogățită cu noi specii provenite 
din diferite părți ale lumii unde 
Republica Veneția făcea schimburi 
comerciale. 

 În 1997 Grădina Botanică din 
Padova a fost introdusă în 
patrimoniul mondial al UNESCO. 

 

 



 La liceul Pertini din 
Camposampiero au avut loc 
discuțiile finale cu privire la 
activitățile proiectului 
desfășurate în țara gazdă, s-
au completat fișele de 
evaluare, a fost prezentat 
raportul întâlnirii și s-au 
stabilit punctele viitoarei 
etape de proiect. 

 Seara, elevii, profesorii și 
părinții elevilor italieni au 
participat la o emoționantă 
manifestare artistică,un 
melanj al culturilor țărilor 
participante. 




