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LUNI, 10 DECEMBRIE 2018
Scopul activității: - prezentarea sistemului de educație din Republica Macedonia,
prezentarea orașului, a școlii
Obiective:

- familiarizarea cu unele tradiții și valori macedoniene;
- prezentarea școlii și a sistemului de învățământ din Republica Macedonia;
- analiza sistemelor de educație din țările participante;
- sesizarea asemănărilor și deosebirilor dintre cele două țări, prin metoda
CLIL

Tipuri de activități: - moment artistic, sesiune de lucru interactivă – lecție, prezentare ppt.
Rezultate așteptate: - fotografii, ppt.

Activități derulate:
Dimineața, musafirii au fost întâmpinați, de către elevi și profesori. A fost prezentat un
program artistic, alcătuit din cântece și jocuri populare din Macedonia.
Au fost prezentate sumar țara, orașul, școala. S-a discutat despre sistemul de învățământ din
Macedonia. S-au remarcat unele asemănări, în special în școlile din Macedonia, Slovacia și
România.
Am asistat la o lecție interactivă, bazată pe metoda CLIL. Elevii români și macedonieni au
concurat, pe grupe, pentru a deveni campioni. Au răspuns la întrebări ca: Ce țară este mai
mare?(Macedonia, România), Ce semnificație au culorile drapelului?, Care sunt clădirile
reprezentative?, Ce mănăstiri, monumente cunoști?, Ce animale sălbatice trăiesc în fiecare
țară?, Ce mâncare preferi?, Ce oameni de știință cunoști?etc.
Seara, fiecare echipaj, prezintă dansuri populare specifice țării din care provine. Apoi elevii se
familiarizează cu mâncare tradițională din Macedonia.

MARȚI, 11 DECEMBRIE 2018
Scopul activității: - familiarizarea cu specificul unor activități – podoabe și rețete
tradiționale de sărbători și lărgirea orizontului de cunoaștere - Web;
Obiective:
 confecționarea de ornamente specifice sărbătorilor de iarnă;
 realizarea unor lucrări colective cu cele mai importante amintiri ale copilăriei;
 prepararea unor fursecuri, dulciuri tradiționale, după rețete macedoniene, specifice
Crăciunului.
Tipuri de activități: - workshop, dezbateri.

Rezultate așteptate: - fotografii, discuții, Web – site și etwinning, fursecuri
Activități derulate:
Activitățile din această zi s-au desfășurat la structura școlii din Kumanovo.
Am fost întâmpinați cu un scurt program artistic (cântece și 2 poezii).
Primul Atelier de creație a constat în realizarea de ,,Brazi, Oameni de zăpadă, Moș Crăciun”.
Elevii au lucrat pe grupe. Fiecare grupă și-a dovedit măiestria și îndemânarea în realizarea
ornamentelor de iarnă.
A urmat alt workshop cu o tematică generoasă – O amintire dragă din copilărie. Compozițiile
plastice au fost efectuate grupal de către elevii celor cinci țări participante la proiect. Fiecare
grupă a realizat un poster.
Alt workshop a vizat prepararea dulciurilor. Copiii împărțiți în trei grupe au participat la
prepararea unor dulciuri, după rețete din Macedonia, sub supravegherea cadrelor didactice
din această școală. Au fost încântați când au gustat din prăjiturile pregătite.
Au urmat dezbateri în legătură cu Web-site și platforma etwinning. Au fost precizate
câteva aspecte legate de proiect și această platformă – prezentarea țării, orașului, unei povești,
obiceiuri, colinde, chestionare, etc.

MIERCURI, 12 DECEMBRIE 2018
Scopul activității: - lărgirea orizontului de cunoaștere în ce privește țara gazdă, Macedonia
Obiective:

- observarea unor zone montane din Macedonia
- familiarizarea cu relieful, clima, Macedoniei;
- familiarizarea elevilor cu Web - site

Tipuri de activități: - excursie cu scop info-documentar Kumanovo - Ohrid, dezbateri,
sesiune de lucru – Web 2

Rezultate așteptate: - fotografii, plan de lucru, Webtools 2.0
Activități derulate:
Această zi a debutat cu excursia ce a avut ca traseu drumul dintre Kumanovo și Ohrid.
Elevii au admirat peisajul, munții, pădurile Macedoniei, totul fiind îmbrăcat în straie de iarnă,
în zona montană.
La Ohrid au admirat lacul cu același nume.
A urmat activitatea ,,Prezentarea modalității de constituire a unui film animat”
Workshop training activity – Web 2.0 tools
Elevii au conceput filmulețe animate cu tematici diverse – Floarea soarelui, Bradul de Crăciun,
Competiția între iepure și broasca țestoasă.
Elevii au fost entuziasmați de achizițiile dobândite.

JOI, 13 DECEMBRIE 2018
Scopul activității: - lărgirea orizontului de cunoaștere în ce privește țara gazdă, Macedonia

Obiective:

- vizitarea celor mai importante obiective ale orașului Ohrid
- vizitarea Mănăstirii Sf. Naum
- sesizarea importanței lacului și a orașului Ohrid pentru Macedonia

Tipuri de activități: - vizită tematică, ghid cultural, dezbateri.
Rezultate așteptate: - fotografii, discuții
Activități derulate:
Au fost vizitate cele mai reprezentative obiective ale orașul Ohrid.
Apoi a urmat excursia la Mănăstirea Sf. Naum. Pe parcursul drumului s-a observat lacul
Ohrid, cel mai întins și cel mai curat lac. Ohridul este faimos datorită perlelor.
Ziua s-a încheiat cu o mică petrecere pentru elevi.

VINERI, 14 DECEMBRIE 2018
Scopul activității: - formularea concluziilor și acordarea diplomelor

Obiective:

- înmânarea diplomelor de participare
- evaluarea rezultatelor obținute după ultima sesiune de întâlniri, cu elevii,
din cadrul proiectului

Tipuri de activități: - dezbateri, sesiune de lucru.
Rezultate așteptate: - diplome, fotografii.
Activități derulate:
Sesiunea de lucru a avut ca temă formularea unor concluzii după ultima întâlnire
transnațională, cu elevii.
Ziua s-a încheiat cu semnarea documentelor de prezență și înmânarea diplomelor,
certificatelor de participare.
S-au realizat fotografii. A urmat drumul spre Skopje, de unde fiecare delegație s-a pregătit
pentru întoarcerea acasă.
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