
     

Scoala Gimnaziala “Profesor Oprea Mihai”  

Negoiesti, Prahova 

 

DISEMINARE INTALNIRE DE PROIECT IN YALOVA, TURCIA 

 

In perioada 15-21 aprilie 2013 a avut loc cea de-a treia intalnire de proiect in cadrul proiectului 

multilateral Comenius “Discipline and Democracy in a European Context”, coordonat de scoala 

noastra. 

La intalnire au participat echipe formate din elevi si profesori din toate scolile partenere: 

 Saldus novada pašvaldības Striķu pamatskola, Saldus-  Letonia 

 St Matthew's Primary School, Glasgow -  Scotia, UK 

 Kardelen İlköğretim Okulu, Yalova- Turcia 

 Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi, Varsovia-  Polonia 

 Scoala Gimnaziala Crucea, jud. Suceava- Romania 

 Scoala Gimnaziala “Profesor Oprea Mihai” din Negoiesti, Prahova – Romania 

Din partea scolii noastre au participat: 

Cadre didactice: - prof. Radu Raluca (coordonator), prof. Popescu Stela (director), prof. Nenciu 

Mihaela si prof. Sarbu Marian  

Elevi: Brezeanu Gabriel (VII), Onoiu Razvan (VII), Bobea Dorin (VI), Nitu Cosmin (VI), Popa Andreea (VI) 

Tema intalnirii a fost “Disciplina, Democratie si Religie”, tema pentru care atat elevii cat si profesorii 

au avut de realizat prezentari  specifice:  

                       -      Elevii au realizat prezentari ale unei sarbatori religioase si felul in care sunt celebrate 

in zonele lor, conform religiei fiecarei tari-regiuni in parte 

                      -       Profesorii au realizat o prezentare generala a religiilor practicate in regiunile de unde 

provin si felul in care educatia religioasa influenteaza conduita  elevilor 



Programul intalnirii a cuprins:  prezentarea si vizitarea scolii- gazda Kardelen İlköğretim Okulu, 

participarea la activitatile educative din cadrul scolii, in cadrul carora au fost implicati si elevii- oaspeti, 

prezentarea sarbatorilor religioase realizata de catre elevii participant la intanire, prezentari ale 

religiilor practicate in regiunile implicate in proiect si ale felului in care educatia religioasa afecteaza 

comportamentul copiilor, program artistic pregatit de catre elevii si cadrele scolii- gazda, vizite de 

documentare in cadrul carora elevii au testat regulamentele pentru vizitarea lacaselor de cult si 

pentru vizitele in natura; discutii pentru evaluarea felului in care au fost respectate aceste reguli; 

discutii legate de progresul activitatilor din cadrul proiectului in fiecare scoala implicata in parteneriat; 

sedinte de lucru legate de produsele finale si  sarcinile fiecarui partener in parte, stabilirea de noi 

termene limita in cazul sarcinilor neindeplinite inca. 

Cu fiecare intalnire, cadrele implicate in proiect din toate scolile partenere lucreaza din ce in ce mai 

mult ca o adevarata echipa, aceasta fiind una dintre cele mai importante realizari ale parteneriatului . 

Elevii nostri  au fost gazduiti de familiile elevilor din Yalova, experimentand cultura si stilul de viata 

specifice  poporului  turc  si  legand prietenii trainice la nivel international. 

 

Prof. coordonator proiect,  

RALUCA STEFANIA RADU 

 

 

 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. 

Această  comunicare  reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă 

pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 


