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Raport de activitate
Proiectul Erasmus+ ”Under The Same Sky ”
nr. ref. 2017-1-RO01-KA201-037188
17-21.09.2018, Hnusta/SLOVACIA

Scopul vizitei: formarea competențelor lingvistice și culturale transversale, atât ale cadrelor
didactice implicate, cât și ale elevilor cu dificultăți sociale, într-un cadru formal și informal
relaxant.
Luni, 17 septembrie
Obiective:
 interacțiunea cu membrii marcanți ai comunității locale din Hnusta;
 vizitarea instituției de învățământ partenere;
 familiarizarea cu tradițiile și obiceiurile slovace;
 diagnoza rezultatelor obținute în urma activităților derulate în primul an de proiect;
Tipuri de activități: sesiune de lucru interactivă, vizita cu scop informativ, moment artistic.
Rezultate așteptate: fotografii, raport de diagnoză a rezultatelor obținute în primul an de
proiect.

Derularea activităților:
-

-

-

ora 10.00: întâmpinarea delegației române compuse din prof. Rodica Tănasie,
coordonatorul proiectului, prof. Simona Conț și prof. Teodora Coman de către primarul
Michal Bagacka în sala de protocol a Primăriei locale;
ora 12.00: primirea delegației de către directorul școlii partenere, prof. Barbora Foldiova;
ora 13.00: prânz festiv ;
ora 14.00: vizitarea școlii Zaklanda J.F. Rimavskeho (clădirea nivelului primar și clădirea
ciclului gimnazial);
vizionarea spectacolului de dansuri populare organizat de elevii școlii partenere în sala
festivă a Casei de Cultură locale, sub îndrumarea prof. Juliana Dovalova;
orele 15.00-17.00: sesiune de lucru condusă de coordonatorul proiectului, prof. Rodica
Tănasie, concentrată pe următoarele aspecte :
 prezentarea activităților derulate în fiecare țară și școală parteneră pe parcursul
primului an de derulare a proiectului ;
 evidențierea aspectelor pozitive și discutarea dificultăților întâmpinate;
 propunerea unor măsuri de ameliorare și optimizare a aspectelor negative;
 discutarea gradului de satisfacție a elevilor implicați în activitățile proiectului pe
baza fișelor de observație și a chestionarelor întocmite de profesori;
ora 17.00: transport către hotel, cina în centrul orașului.

Marți, 18. 09. 2018
Obiective :
 informarea în legătură cu specificul istoric și geografic al Slovaciei ;
 familiarizarea cu ocupațiile specifice zonei.
Tipuri de activități: vizită cu scop infodocumentar, vizită cu scop de explorare, demonstrație cu
păsări de pradă.
Rezultate așteptate: fotografii, power-point, chestionar
Derularea activităților:
-

ora 8.45: deplasare cu autobuzul și vizită la Castelul Betliar și a Parcului Național din
Betliar;
12.00 – 13.00: prânz la Restaurantul Betliar;
13.00 – 14.30: vizită la Peștera Ochinska aragonitova;
14.30 – 15.30: autobuz până la crescătoria de păsări de pradă;
15.30 – 16.30: demonstrație a păsărilor de pradă, sub atenta îndrumare a dresorilor ;
16.30 – 17.00: deplasarea înapoi, spre hotel, cu autobuzul.

Miercuri, 19. 09. 2018
Obiective :
 familiarizarea cu meșteșugurile și specificul culinar tradițional al zonei;
 dobândirea de abilități practice care să demonstreze însușirea modului de producție a
unui produs culinar sau de tip artefact.
Tipuri de activități: vizită la instituția parteneră, activitate de demonstrare a abilităților practice
prin utilizarea tehnici tradiționale, participarea la activitate demonstrativă: modul de producere
tradițională a unui aliment specific, excursie în natură.
Rezultate așteptate: fotografii, obiecte confecționate manual după tehnica tradițională.
Derularea activităților :
-

9.00 – 12.00: vizitarea Școlii de Artă din Hnusta și atelier de confecționare a unei plase
după metoda tradițională locală ;
12.00 – 13.00: deplasare cu autobuzul și vizită la cabana Zbojska ;
13.00 – 14.30: degustare de produse tradiționale slovace ;
14.30 – 15.00: moment relaxant : panorama Zbojska ;

-

15.00 – 16.00: vizitarea zonei Bacovska în vederea familiarizării cu producerea de
brânză ;
16.00 – 17.00: transport cu autobuzul înapoi la hotel ;
17.00: cină în centrul orașului.

Joi, 20. 09 2018
Obiective:
 familiarizarea cu ecosistemul munților Tatra;
 explorarea zonelor montane cunoscute ale Slovaciei, cu un uriaș flux turistic;
Tipuri de activități: excursie în natură/ escaladare montană.
Rezultate așteptate: fotografii
Derularea activităților :
-

7. 30: deplasarea cu autobuzul în munții Tatra ;
9.00: întâlnirea în Propad cu ghidul excursiei ;
9.30: deplasarea cu telecabina spre Lomnica ;
9. 45 – 11.20: excursie cu telecabina la Skalnate Pleso ;
11.30 – 12.00: deplasarea la valea Bachledova ;
12.00 – 13.00: prânz la restaurant ;
13.00 – 16.00: excursie montană ;
16.00 – transport cu autobuzul înapoi la Propad ;
16.30 – 18.30: cină în Propad ;
19.00 – 20.00: transport cu autobuzul înapoi la hotel.

Vineri, 21. 09. 2018
Obiective:
 monitorizarea particularităților procesului de predare - învățare a limbii engleze în școala
parteneră, atât la nivelul primar, cât și la cel gimnazial ;
 pregătirea următoarei întâlniri în vederea asigurării continuității și coerenței proiectului.
Tipuri de activități: sesiune de lucru interactivă (organizarea planului de diseminare a
rezultatelor, pregătirea următoarei sesiuni de lucru din Macedonia), asistență la ore, moment
artistic.
Rezultate așteptate: fișă de asistență, fotografii, power-point cu activități derulate pe parcursul
întregii perioade.
Derularea activităților:
-

9.00 : sesiune de lucru în sala de ședințe a școlii;
9. 50 – 10.30: asistența membrilor delegației române la cursul de limba engleză, nivelul
primar, susținut de prof. Danka Jungova;
10.45 – 11.30: asistența membrilor delegației române la cursul de limba engleză, nivelul
gimnazial, susținută de prof. Michaela Nunukova;
11.30 – 12.00: pauză de ceai și cafea;

-

12.00- 13.00: prânz la cantina școlii partenere;
13. 00 – 15.00: sesiune de lucru: planificarea următoarei întâlniri din Macedonia,
redactarea rapoartelor de activități și de diseminare a rezultatelor;
15.00 – 17.00: festivitate de încheiere a întâlnirii, susținerea unui moment artistic de către
elevii școlii.
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