
 
 

 

    

Raport de activitate 

Proiectul Erasmus+ - Under The Same Sky  

Nr.ref. 2017-1-RO01-KA201-037188 

6-12 mai 2018, Gorzyce 
 

Prima zi (7 mai 2018): 

Scopul activităților: Familiarizarea elevilor cu specificul istoric, cultural şi culinar al Poloniei, 

cunoașterea reprezentanților din tările participante la proiect. 

Obiective: 

- să asimileze informații referitoare la istoria, cultura și gastronomia poloneză 

- să socializeze cu  ceilalți elevi participanți la proiect 

- să  învețe și să prezinte un dans popular polonez. 
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Tipuri de activitate:  lecturare, concurs pe grupe, dansul, prezentarea 

Rezultate așteptate: asimilarea de informații, prezentarea unui dans tradițional 

Activități derulate: 

• Ceremonia de deschidere, în sala festivă a școlii: 

- Directorul școlii, dl. Krzysztof Komórkiewicz, și coordonatorul proiectului, dna. 

Renata Stadnik- Komórkiewicz, au adresat câteva cuvinte 

- Au fost intonate imnurile țărilor participante (România, Turcia, Slovacia, Macedonia, 

Polonia) și imnul UE  

- Au fost prezentate delegațiile 

- Grupul Focus a prezentat un moment artistic 

• Au avut loc prezentări multimedia, în scopul cunoașterii reciproce: 

- Scurtă prezentare audio-video referitoare la istoria Poloniei 

- Prezentarea sistemului de educație din Polonia 

- Prezentare: cultura și tradițiile poloneze 

• Elevii au desenat un accesoriu al costumului tradițional polonez 

• Invitații au gustat mâncăruri tradiționale, pregătite de către elevii și profesorii din Polonia 

• Elevii au participat la un concurs pe grupe – constuirea unui turn din ziare 

• Elevii au învățat câțiva pași de dans tradițional din sec.  al XVIII-lea 

• Profesorii au evaluat activitățile, au împărțit sarcini în cadrul proiectului, au discutat 

probleme administrative și au stabilit viitoarele întâlniri 

• Elevii au realizat o scurtă reprezentație a dansului învățat, îmbrăcați în costume 

tradiționale 

• S-a realizat evaluarea primei zile, iar elevii au petrecut timp cu familiile adoptive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A doua zi (8 mai 2018): 

Scopul activitățiilor: Imbogatirea cunostintelor referitoare 

la domeniul istorico-cultural al Poloniei, descoperirea 

beneficiilor terapeutice corelate cu timpul petrecut în 

natură. 

Obiective:  

- Sa asimileze informatii referitoare la domeniul 

istoric si cultural al Poloniei 

- Sa inteleaga importanta timpului petrecut in 

natura si al animalelor 

- Sa realizeze un glob personalizat 

Tipuri de activitati: excursia tematica, activitati sportive 

(calarit, golf, tenis), jocul cu animale. 

Rezultate asteptate: poze, decoratiuni de Craciun personalizate 

Activitati derulate: 

• Elevii și profesorii au vizitat Castelul Baranowski Sandomierz; elevii au învățat să joace 

golf, au avut ocazia să testeze obiectele de tortură și să arunce cu arcul 

• Elevii și profesorii au vizitat Muzeul Decorațiunilor de Crăciun, unde elevii au avut 

ocazia să vadă cum sunt realizate globurile de Crăciun și să  își decoreze propriul glob 

• Elevii și profesorii au vizitat „The Bajka Stable”, unde au învățat câteva lucruri despre 

cai, modul de îngrijire al acestora și au avut ocazia să călărească; elevii au socializat, s-au 

relaxat și au alergat în natură, s-au jucat cu animalele 

• Profesorii au realizat evaluarea zilei, iar elevii au petrecut timp cu familiile, care s-au 

reunit pentru a le crea un confort emoțional sporit copiilor români 

 

         

 

 

   



 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A treia zi (9 mai 2018): 

Scopul activitatii: Constientizarea importantei fotografiei, a functiilor cathartice si expresive ale 

domeniilor artistice. 

Obiective: 

 - sa asimileze informatii referitoare la stilurile de fotografiere si sa le puna in practica 

- sa confectioneze rame foto  

- sa realizeze biscuiti si sa ii decoreze 

Tipuri de activitati: fotografierea, gatitul, competitia sportiva 

Rezultate asteptate: rame foto si poze, biscuiti, colaj de imagini 

Activitati derulate: 

• Elevii au realizat rame foto 

• Elevii au realizat colaje de fotografii digitale, iar ulterior le-au așezat pe ramele foto 

create de ei 

• Elevii și profesorii au participat la o prezentare  despre fotografie – istoria camerelor de 

fotografiat și au învățat chestiuni de bază despre fotografie  

• Elevii au participat la o competiție sportiva – o ștafetă în saci menajeri 

• Elevii au realizat biscuiți și i-au decorat după bunul plac 

• Profesorii au realizat evaluarea primei zile, iar elevii au petrecut timp cu familiile 

adoptive 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A patra zi (10 mai 2018): 

Scopul activităţii: 

Familiarizarea elevilor cu specificul istoric, cultural şi culinar al Cracoviei, precum şi lărgirea 

orizontului de cunoaştere despre unul dintre statele implicate în proiect prin activităţi diverse şi 

relaxante. 

Obiective: 

-        să sesizeze particularităţile arhitecturale ale centrului istoric; 

-        să îşi dezvolte spiritul de atenţie şi abilităţile interlingvistice; 

-        să viziteze un obiectiv turistic (Salina Wieliczka).  

Tipuri de activităţi: călătoria cu vaporul, excursia tematică. 

Rezultate aşteptate: fotografii, jurnalul de călătorie. 

Activităţile derulate: 

•       Elevii și profesorii au vizitat Salina Wieliczka 

•       Elevii și profesorii au mâncat preparate tradiționale în cadrul salinei 

•       Elevii și profesorii au realizat un tur al orașului Cracovia, cu vaporul.

         



 
 

A cincea zi (11 mai 2018): 

Scopul activitatii:  O recapitulare a informatiilor parcurse in decursul activitatilor de pana acum, 

elevii punand in practica cunostintele si abilitatile nou dobandite.  

Obiective: 

-sa realizeze prezentari multimedia 

- sa inteleaga si sa foloseasca tehnica quiling 

- sa planteze un copac 

Tipuri de activitati: prezentarea multimedia, workshop de quiling, plantarea de copaci 

Rezultate asteptate: prezentare multimedia, plantarea copacului reprezentativ pentru Romania, 

produse artistice realizate prin tehnica quiling. 

Activitati derulate: 

• Elevii au realizat prezentări multimedia  cu ajutorul fotografiilor și filmulețelor realizate 

în timpul săptămânii 

• Elevii au participat la o activitate propusă de delegația din Turcia: quilling 

• Elevii au plantat un copac, copacul „România” 
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