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Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei 

Europene în cadrul Programului Sectorial Comenius, 

prima componentă a Programului de Învățare pe Tot 

Parcursul Vieții.  

 

  Toate informațiile pe care le prezentăm reprezintă 

responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar 

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educației și Formării Profesionale  și 

Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul 

în care este folosit conținutul acestor afirmații. 

 



DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 alegerea claselor implicate în activitate 

 

 studierea materialelor trimise de către parteneri  

 

 realizarea obiectelor 

 

 orgnizarea expoziţiei 

 



ALEGEREA CLASELOR 

 A fost implicate 9 clase din ciclul gimnazial. 

Astfel: 

  s-a organizat o şedinţă de lucru unde a fost 

prezentată modalitatea de finalizare a activităţii 

“sărbători naţionale” 

 clasele care şi-au exprimat dorinţa de a fi 

implicate în activitate şi-au ales câte un partener 

 colectivul de elevi al fiecărei clase implicate a fost 

informat despre ceea ce are de realizat în 

activitate 

 



STUDIEREA MATERIALELOR 

 fiecare clasă de elevi  a realizat câte un material 

care cuprinde informaţii despre ţara parteneră, 

şcoala parteneră şi sărbătorile specifice acestora. 

  

 Informaţiile au fost culese de pe internet, din 

diseminările făcute cu ocazia reuniunilor de 

proiect şi de pe site-ul proiectului 

 

 decizia cu privire la obiectul ales a aparţinut, 

exclusiv, fiecărui grup de elevi 

 

 elevii au tradus, din limba engleză, materialele 

necesare 

 



STUDIEREA MATERIALELOR   

UNGARIA 



STUDIEREA MATERIALELOR  

TURCIA 



STUDIEREA MATERIALELOR  

GRECIA  



STUDIEREA MATERIALELOR  

PORTUGALIA 



STUDIEREA MATERIALELOR   

BULGARIA  



STUDIEREA MATERIALELOR 

  ITALIA 



STUDIEREA MATERIALELOR  

POLONIA 



STUDIEREA MATERIALELOR  

SPANIA  



STUDIEREA MATERIALELOR  

ROMÂNIA 



 

 

 

 

REALIZAREA OBIECTELOR 

 
 obiectele au fost confectionate utilizând 

materialele şi respectând modul de lucru 

prezentat de prietenii noştri pe site-ul proiectului 
 
 
 
 

UNGARIA  
 



REALIZAREA OBIECTELOR   

TURCIA  



REALIZAREA OBIECTELOR  

GRECIA 



REALIZAREA OBIECTELOR   

PORTUGALIA 



REALIZAREA OBIECTELOR  

 BULGARIA 



REALIZAREA OBIECTELOR  

ITALIA 



REALIZAREA OBIECTELOR  

POLONIA 



REALIZAREA OBIECTELOR  

SPANIA 



REALIZAREA OBIECTELOR  

ROMÂNIA 



EXPOZIŢIA 

 La sfârşitul lunii februarie, în cadru festiv, 

fiecare grup de elevi şi-a prezentat întregii şcoli 

rezultatele muncii : materialul video realizat şi 

obiectul. 

 Expoziţia a fost vizitată de părinţii elevilor cu 

ocazia serbărilor de 8 martie organizate în şcoală. 

 



EXPOZIŢIA 








