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 Un parteneriat multilateral din cadrul Programului de Învăţare 

pe Tot Parcursul Vieţii, Programul sectorial Comenius, se 

desfăşoară în perioada septembrie 2012 – august 2014 la 

Colegiul Național "Gh. Asachi" Piatra Neamț.  Parteneriatul 

își propune să răspundă la întrebarea “Science, culture and 

economics. Together can they ensure Europe’s land and 

resources are managed effectively?” și are 12 țări partenere: 

UK-coordonator, Spania, Franța, Norvegia, Olanda, Cehia, 

Bulgaria, Turcia, Lituania, Italia, Germania și bineînțeles 

România.  

 





Printre obiectivele  proiectului se numără:  

•Încurajarea și implicarea elevilor în activități de protejare a  

mediului înconjurător; 

•Promovarea învăţării limbilor străine şi a diversităţii lingvistice; 

•Cunoașterea diversității Europei în ceea ce priveşte mediul natural, 

populaţia, cultura şi limbile vorbite în spaţiul european; 

•Promovarea  toleranţei, respectului şi înţelegerii între toţi cetăţenii 

europeni pentru ameliorarea coeziunii sociale în Europa;  

•Dezvoltarea în cadrul şcolilor partenere a unei culturi 

organizaţionale puternice, bazate pe un set comun de valori 

europene (cooperare, toleranţă, diversitate, muticulturalism, 

solidaritate); 

•Asigurarea  interdisciplinarităţii şi transdisciplinarităţii între 

diferite arii curriculare; 

•Îmbunătăţirea competenţelor  lingvistice (scris și vorbit)  ale 

participanţilor la proiect ; 



•Dezvoltarea creativităţii elevilor prin realizarea unor  produse 

diverse: eseuri, fotografii, desene, postere, afişe, pliante, 

prezentări PPT / PPS etc; 

•Schimb de idei și bune practici în domeniul educational și 

identificarea unor elemente inovative în predare și la 

îmbunătățirea  parteneriatului dintre școala și comunitatea locală. 

 

 România  participă la  următoarele mobilitățile:  

Germania: 8-12 octombrie 2012;  

Marea Britanie: 2-8 decembrie 2012; 

Republica Cehă: 14-20 aprilie 2013; 

Franța: 22-27 septembrie 2013; 

Olanda: aprilie 2014; 

Turcia: 5-12 mai 2014. 

Colegiul nostru va primi oaspeți din Franța, Olanda, Republica 

Cehă și Turcia la sfârșitul lui mai 2014.  



•Implementarea  în liceu a unui curs  opțional  inter  și 

transdisciplinar numit “Bio și eco pentru viață” (începând 

cu  anul școlar 2013-2014); 

•  postarea  tuturor  activităților   

realizate în cadrul  întâlnirilor de 

 proiect pe blogul proiectului:  

http://europesland.wordpress.com/ 

•Realizarea logo-lui  proiectului 

•Realizarea unui Dicționar  

multiligvistic (în limbile partenerilor) ce va conține 

termeni specifici agriculturii ecologice; 

• Simpozionul Internațional  “Organic farming – a choice 

for the future” 

 

 

 

 

 

Rezultate așteptate: 

http://europesland.wordpress.com/


•Amenajarea unor vitrine, 

panouri şi expoziţii cu 

produsele finale realizate 

înainte în timpul şi după 

terminarea proiectului; 



COLȚUL COMENIUS 



•Realizarea și îngrijirea lotului 

aplicativ  experimental: pregătirea 

terenului, însămânțarea cu semințe 

organice (morcov, mărar, pătrunjel, 

ceapă, usturoi, fasole, roșii etc) și 

notarea într-un jurnal al tuturor  

acestor  activități 

•Workshop cu tema  

”Mănânc sănătos, 

trăiesc frumos!” –  

alegerea rețetelor  

tradiționale care  

vor fi pregătite cu alimente organice;  

•Realizarea unor proiecte / prezentări 

PPT despre importanța unei 

alimentații sănătoase, fără E-uri; 

•Realizarea CD-urilor cu activitățile 

derulate în timpul vizitei partenerilor 



prima reuniune internațională de proiect la 

Purbeck School, Wareham, Dorset County alături 

de  partenerii din Cehia, Spania, Germania, 

Norvegia, Turcia, Lituania. In timpul celor 5 zile 

de mobilitate am participat la activități foarte 

interesante și diferite: studiu de caz  de 

dezvoltare urbanistică,  prezentări despre 

arii/rezervații  protejate, vizite de documentare în 

Dorchester, Bournemouth și realizarea unui 

studiu de caz  despre eroziunea  produsă  asupra 

unui site UNESCO  din zona numită “Jurassic 

Coastline” la care au participat și 4 elevi chilieni.  

Am avut posibilitatea, atât elevii cât și profesorii, 

să vizităm școala gazdă și să participăm la 

diferite ore la clasă. Inevitabil, acest lucru a dus 

la discuții despre sistemele de învățământ din 

țările noastre.  

 

 

MOBILITATE  ÎN ANGLIA- DECEMBRIE 2012 



În centrul sportiv al școlii gazdă toți 

elevii au desfășurat activități sportive 

(fotbal, volei, tenis, badminton, basket  

etc).  

Deoarece toți vizitatorii au fost cazați 

într-un hostel copiii au depășit foarte 

repede barierele de limbă și puteai auzi 

cuvinte, cantece sau jocuri atât în limba 

engleză dar și în toate limbile tuturor 

participanților.  

Un jurnal al tuturor acestor zile de 

neuitat, mai ales datorită prieteniilor 

care s-au sudat între cei 55 de vizitatori 

(40 elevi și 15 profesori), poate fi citit 

pe situl proiectului urmând linkul 

http://europesland.wordpress.com/uk-

the-purbeck-school/description-of-uk-

conference/ 
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În luna aprilie 2013 o echipă a Colegiul Național "Gh. Asachi“ a 

participat la cea de a  doua mobilitate în cadrul acestui proiect 

multilateral în Republica Cehă, în orașul Zdar  Nad Sazavou. Aici, 

la școala Gymnazium ne-am întâlnit și cu celelalte echipe din 

Anglia, Bulgaria, Franța și Germania. 

MOBILITATE ÎN REPUBLICA CEHĂ 



Tema acestei mobilității s-a axat pe studiul diferitelor modalități de 

producerea energie electrice, realizând o paralelă între  actualele surse de 

energie și cele alternative, care încep să fie folosite din ce în ce mai mult. 

În acest context încă din luna februarie am primit sarcini/teme de lucru – 

postate pe blogul proiectului-prin care tebuia să arătăm (fiecare țară) prin 

ce metode producem energie electrică. Așa am aflat că România are în 

construcție destule parcuri fotovoltaice sau parcuri eoliene.  



Activitățile  la care am participat: 

•Workshop științific pe tema 

producerii energiei alternative; 

•Asistență  la diferite ore în școală; 

•Potato’s Day (Ziua cartofului) - ce 

se poate face cu cartoful atât ca 

mâncare traditională,  sau folosirea 

lui în scopuri ...recreative (elevii au 

fost antrenați într-un amuzant 

concurs); 

•Târg culinar de Ziua Cartofului; 

•Vizite de documentare la  o 

hidrocentrală, la o veche mină de 

uraniu;  

•Vizitarea centrului istoric a unui 

oraș apropiat si a bisericii Santini 

(patrimoniu UNESCO); 





MOBILITATE  ÎN FRANȚA 22-28 septembrie 2013 
În orășelul Lodeve din sudul Franţei, la 40 km de Montpellier 
ne-am întâlnit echipele formate din elevi și profesori din 
ţările: Germania, Lituania, Olanda, R. Cehă și România.   
Tema mobilității din Franța a fost de a găsi raspunsuri 
posibile la problema dacă noile forme de turism specific 
secolului XXI pot contribui la o mai buna cunoastere intre 
adolescentii europeni. În acest sens toate echipele țărilor 
participante au avut de pregătit  chestionare despre turism şi 
despre prejudecăţile pe care le avem despre Franţa și 
francezi.  
 



Activităţile  desfăşurate la liceul “Joseph Vallot” din Lodeve au 
fost: 
-Studiu de caz a lacului Salagou: formarea şi efectele produse 
de acest lac asupra mediului; elevii au avut de realizat desene 
care reliefau aceaste efecte; 
-Concurs de orientare turistică în împrejurimile lacului; 
-Realizarea unui document multimedia cu impresiile elevilor 
vizitatori despre oraşul Lodeve; elevii au comparat impresiile 
inițiale  despre Lodeve cu cele făcute după ce au stat 3 zile în 
acest loc. Materialele realizate au fost prezentate apoi în faţa 
oficialităţilor oraşului în cadrul unui dineu organizat de către 
doamna primar a oraşului  care a promis că va ţine cont de 
propunerile tinerilor pentru următoarea campanie electorală! 
-Participarea la diferite ore de clasă, inclusiv la cursurile  de 
calificare in domeniul CareService; 
 







Scrisoarea mamei elevului francez care l-a găzduit pe Vlad Preda, arată 
impresia extrordinară pe care i-a lăsat-o Vlad! 



Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei 
Europene. Aceasta comunicare reflectă numai 
punctul de vedere al autorului și Comisia nu este 
responsabilă pentru eventuala utilizare a 
informațiilor pe care le conține.  
  
  
  
     Responsabil  de proiect, 
      Prof.  Maria Magdalina 
  
Colegiul Naţional „Gheorghe Asachi ”, Piatra Neamţ 

 


