
                                                                                       

 

Raportul reuniunii de proiect de la 

Colegiul Energetic, Râmnicu Vâlcea, România 

din perioada 3-6 martie 2015 

Proiect Comenius Multilatareal  

”A Statistic and Scientific  Research on Biodiversity” 

(2013- 2015) 

 

A patra întâlnire a proiectului a avut loc la Colegiul Energetic din 

Râmnicu Vâlcea, între 3 Martie și 6 Martie, 2015.  

Au participat 26 de profesori și 35 de elevi din Spania, România, 

Italia, Letonia și Turcia. 

3 Martie 2015 

Partenerii proiectului din Spania, Italia, Turcia și Letonia au sosit 

la Râmnicu Vâlcea și au fost întâmpinați de echipa din România. Elevii 

și profesorii au participat la o cină de bun venit, unde s-au reîntâlnit 

sau au făcut noi cunoștințe. 

4 Martie 2015 

Participanții proiectului au fost întâmpinați de Directorul 

Colegiului Energetic, domnul Mătăcuță Dumitru și de echipa de 

proiect. Elevii din România au expus o prezentare despre România, 



Râmnicu Vâlcea, Parcul Național Cozia, tradiția mărțișorului și au 

explicat programul reuniunii. 

Fiecare echipă de elevi, din fiecare țară a prezentat activitățile 

derulate în natură, activitățile la nivel local, vizitele culturale. Toate 

prezentările au fost foarte bune. Elevii au învățat despre natură, 

biodiversitate, protejarea mediului și au analizat biodiversitatea din 

punct de vedere statistic. 

 

Concursul foto s-a derulat conform regulilor stabilite de echipa 

din Italia. Fiecare echipă, din fiecare țară a expus 5 fotografii, în 

format A4 și din fiecare țară a votat un elev și un profesor. A câștigat 

o fotografie realizată de echipa Italiei, cu titlul ”O pictură naturală”. A 

fost o alegere dificilă, deoarece toate fotografiile erau foarte bune și 

expresive. 

 



După-amiaza, participanții au vizitat Primăria Municipiului 

Râmnicu Vâlcea, unde s-au întâlnit cu domnul Viceprimar Cocoș, care 

a oferit informații despre proiectele derulate de municipalitate, 

situația economică și a răspuns la întrebările participanților. 

 

Vizita la primărie a fost urmată de un eveniment cultural la 

Biblioteca Județeană ”Antim Ivireanu”, prezentarea simbolului 

Mărțișor. 

Ziua s-a încheiat într-o atmosferă caldă, participanții au avut 

oportunitatea să-și îmbunătățească cunoștințele de limba engleză, să 

discute despre sistemele educaționale și aspecte culturale din țările 

pe care le reprezintă. 

5 Martie 2015 

Ziua a început la Călimănești Căciulata, într-o sală de conferințe, 

unde participanții au urmărit un film despre Parcul Național Cozia și 

unde l-au întâlnit pe managerul parcului, inginer Pavel Prundurel. 

Acesta a prezentat aspecte interesante – specii de plante și animale 

din Parcul Național Cozia, activități derulate de administrația 

parcului, munca de cercetare, aspecte privind turismul și 

parteneriatele educaționale. 

Următoarea activitate a fost desfășurată la Arutela – Castrul 

Roman, unde elevii au aplicat prima metodă de studiu a 



biodiversității (1mp). Aici, au învățat specii de plante din această 

zonă, dar au luat contact și cu o parte din istoria țării noastre. 

A doua și a treia metodă de cercetare a biodiversității s-au 

aplicat la Păușa, în pădure. Elevii au lucrat în echipe multinaționale și 

au completat fișele de observație. De asemenea, oaspeții au admirat 

peisajul. 

 

După prânz, a avut loc și o scurtă vizită la Mănăstirea Cozia. 

După amiaza, au avut loc încă două sesiuni de lucru – una 

pentru elevi și una pentru profesori. 

Profesorii au analizat activitățile și produsele finale realizate 

până în prezent. Echipa Spaniei a lucrat la pagina web a proiectului, 

echipa din România a lucrat la ghidul pentru studiul biodiversității, 

echipa Turciei a prezentat biodicționarul, iar echipa Italiei revista 

proiectului. În final, echipa coordonatoare (Spaniei) a realizat o listă 

cu termene limită pentru a completa activitățile rămase. De 

asemenea s-a stabilit perioada ultimei reuniuni de proiect, din Turcia. 

În același timp, elevii, coordonați de profesori de la Colegiul 

Energetic, au desfășurat un workshop ”Mărțișor”, încheiat cu o 

expoziție. 



 

 

6 Martie 2015 

Oaspeții au participat la vizita de documentare de la Muzeul de 

Științe ale Naturii de la Sibiu. Principalele secțiuni de mare interes au 

fost: Expoziția de bază, Ecosisteme, Evoluția lumii vii, Sectorul 

paleontologic, Sectorul mineralogic și Dinozaurii din grădină. 

 



De asemenea, au fost evidențiate și aspecte culturale ale 

Sibiului. 

La întoarcere, a avut loc un ultim workshop, în care elevii și 

profesorii au completat formulare de evaluare, iar pe baza lor s-au 

tras concluzii privind activitățile derulate. Tot în  acest cadru s-au 

înmânat certificatele de participare. 

Seara, elevii și profesorii de la Colegiul Energetic au organizat un 

spectacol cu cântece și dansuri tradiționale. 

În concluzie, reuniunea și-a atins scopurile, activitățile au fost 

desfășurate într-o atmosferă plăcută, învățând și împărtășind 

informații prețioase. 
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