REUNIUNE PROIECT COMENIUS
VIZITA IN LETONIA

Scoala Gimnazială Cosmeşti, din judeţul Galaţi, desfăşoară în perioada 2012-2014, în calitate de
partener, proiectul multilateral Comenius ,,Cutoms, traditions and art: a river flowing arround Europe” ,
finanţat de Comisia Europeană în cadrul programului Învăţare pe tot parcursul vieţii.
Partenerii acestui proiect sunt: Italia (coordonator proiect), Turcia, Croaţia, Polonia, Spania,Letonia .
Prima mobilitate a avut loc în Letonia, localitatea Madona în perioada 4-10 noiembrie, 2012. La
întâlnire au luat parte: dir. Prof. Mititelu Mioara, prof. lb.engleză Amăricăi Mărioara , prof. înv. primar
Axene Ionica coordonator de proiect în România .
Această primă întâlnire a avut ca scop:
- stabilirea programului pentru primul an de proiect;
- alegerea logo-ului proiectului;
- stabilirea principalelor responsabilităţi pentru fiecare şcoală implicată în proiect,
planificarea următoarei întâlniri de proiect;
- construirea unui website pe care vor fi postate activităţile derulate în cadrul proiectului
Activităţile desfăşurate în cadrul şcolii au fost variate :
- s-a vizitat şcoala ţării gazdă;

- ţările participante şi-au prezentat ţara, oraşul şi şcoala din care provin; prezentările au fost oferite de
elevi şi profesori;

- după lungi dezbateri, în urma supunerii la vot, a fost ales a fost ales logo-ul oficial proiectul, logo creat
de elevii din Turcia;

- am participat la lecţii, după care am vorbit elevilor despre ţările din care venim, i-am învăţat câteva
fraze în limba română şi am răspuns întrebărilor comunicând în limba engleza;

- şcoala gazda a prezentat tradiţii legate de Ziua Sfântului Martin (Martin `s Day) şi de Ziua Eroilor;

- au avut loc vizite socio-culturale în cadrul cărora membrii participanţi au descoperit ocupaţiile si
tadiţiile populaţiei din localitatea Madona;

- am învăţat să pregătim o pâine specială şi unt de casă la o fermă din localitate;

- s-a vizitat primăria localităţii unde primarul Madonei a făcut o scurtă incursiune în istoria şi tradiţiile
localităţii, a vorbit despre economia, educaţia, planurile de viitor şi de dezvoltare ale localitatii;

- elevii şcolii Madona ne-au oferit un concert în cadrul clubului de muzica;

- am vizitat un atelier de pictura unde elevii şcolii îşi petreceau o mare parte din timpul liber;

- au avut loc discuţii legate de proiect şi de activităţile viitoare;

- am participat la o serata culturala la care am fost încântaţi de dansurile şi muzica tradiţională şi unde am
învăţat câteva din minunatele lor dansuri.
Regiunii

In ciuda diferenţelor sociale, economice, culturale, etnice, dintre tarile partenere, întâlnirea de proiect
s-a dovedit o oportunitate excelenta de comunicare orala si scrisa in limba engleza, de promovare si
susţinere a tradiţiilor, de înlăturare a prejudecăţilor de orice fel, de promovare a tolerantei si respectului
reciproc. Cadrele didactice si-au propus aplicarea la clasa a noilor metode achiziţionate în urma
schimbului de experienţă, precum si îmbunătăţirea cunoştinţelor de limba engleza.
Parteneriatul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene in cadrul Programului Sectorial Comenius al Programului de
Invatare pe tot Parcursul Vietii.
Conţinutul acestui material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului. Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt
responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.

