PARTENERIATE ŞCOLARE COMENIUS
RAPORT INTERMEDIAR DE ACTIVITATE
Parteneriate multilaterale şi bilaterale aprobate în 2010

Vă rugăm să transmiteţi acest Raport intermediar Agenţiei Naţionale, completat în
întregime şi semnat, până la data de 30 iunie 2011 (data poştei), aşa cum este menţionat
în art. 7 din Contract (Monitorizare, Evaluare şi Control). Raportul va fi utilizat de către
Agenţia Naţională pentru monitorizare.
1. Informaţii generale:
Numărul de referinţă al proiectului: COM-10-PM-209-DJ-IT
Titlul Parteneriatului: Physical and sports activities in different environments
Ţările partenere: ITALIA, PORTUGALIA, SPANIA, BULGARIA, TURCIA,
GRECIA, ROMÂNIA, AUSTRIA, DANEMARCA
Tipul Parteneriatului: PARTENERIATE
ŞCOLARE COMENIUS

Instituţia dumneavoastră este:

 Bilateral
 Multilateral X
 Coordonator
 Partener X

Denumirea instituţiei: Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti”
Strada: Ştirbei Vodă , nr.5
Localitate: Craiova
Judeţ: Dolj
Telefon: 0251532277
Numele responsabilului de proiect: Didu Ileana
Telefon: 0727704177
E-mail: ileana_didu@yahoo.com
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2. Conţinutul Parteneriatului
2.1. Vă rugăm descrieţi activităţile derulate şi rezultatele obţinute până în prezent:
SEPTEMBRIE 2010
1. ACTIVITĂŢI:
-

Popularizarea proiectului în şcoală prin afişe, anunţuri, consiliul de
administraţie şi consiliul profesoral.

-

Constituirea echipei de proiect (profesori) pentru anul financiar 2010, ca
urmare a întâlnirii echipei manageriale a şcolii.

-

S-au stabilit criteriile de selecţie a elevilor participanţi la activităţile
proiectului: interesul elevilor pentru domeniul educaţiei fizice şi sportului,
abilităţi de informare, selectare şi organizare a informaţiei, deprinderi de
comunicare în limba engleză, competenţe şi abilităţi în utilizarea
tehnologiilor informaţionale şi de comunicare, atitudinea proactivă faţă de
sarcinile pe care şi le vor asuma în proiect, spiritul de iniţiativă şi
competenţe de colaborare cu alţi colegi, situaţia şcolară.

-

S-au selectat elevii care vor participa la activităţile proiectului.

-

În urma întrunirii Consiliului de Administraţie al şcolii s-a definitivat
echipa de proiect şi s-a emis decizia aferentă. Din echipa de proiect fac
parte 20 profesori din şcoala noastră de diferite specialităţi (educaţie
fizică, biologie, informatică, limbi moderne, matematică, limba română),
analistul programator al şcolii şi 250 elevi .

-

La prima întâlnire de proiect s-au stabilit sarcinile şi responsabilităţile
membrilor echipei de proiect şi s-a realizat planul de activitate pentru
fiecare lună, cu activităţi şi termene limită pentru anul financiar 2010.

2. REZULTATE: echipa de proiect, calendarul activităţilor, criterii de selecţie.
3. OBIECTIVE ATINSE:
-

Informarea beneficiarilor cu privire la obiectivele proiectului, la tehnicile
de lucru pentru realizarea produselor finale.

-

Diseminarea obiectivelor proiectului la nivel instituţional.
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-

Stabilirea şi organizarea echipei de proiect.

OCTOMBRIE 2010
1. ACTIVITĂŢI:
-

Începerea pregătirii lingvistice de către doamnele profesor Barbu
Lacrimioara , Cotescu Diana şi Văduva Adina a elevilor şi a profesorilor
implicaţi în proiect. Programa prevede atât ore de conversaţie şi de
gramatică dar şi ore de învăţare şi de utilizare a termenilor tehnici (de
educaţie fizică şi sport) în limba engleză.

-

Stabilirea contactelor cu ţările partenere în proiect (e-mail-uri).

-

Realizarea materialului de prezentare necesar primei întâlniri de proiect
dar şi a unui school wall magazine cu informaţii despre ţările partenere la
care s-au implicat atât profesorii cât şi elevii din echipa de proiect.

-

S-au stabilit membrii echipei de proiect care participă la întâlnirea de
proiect de la Sevilla, Spania.

-

Realizarea materialelor informative pentru întâlnirea de proiect din
Sevilla, Spania. Materialele conţin informaţii despre România şi oraşul
Craiova, despre sistemul educaţional din ţara noastră şi prezentarea
Colegiului Naţional “Fraţii Buzeşti” (prof. Petrescu Zamfirică, Barbu
Lacrimioara, Didu Ileana, Ştefănescu Carmen, 20 elevi)

2. REZULTATE: prezentare PowerPoint, chestionare, school wall magazine.
3. OBIECTIVE ATINSE:
-

O mai bună pregătire profesională şi lingvistică a elevilor şi a profesorilor.

-

Formarea deprinderilor şi a abilităţilor de lucru într-o echipă formată din
membri cu nivele educaţionale diferite (elevi din clase diferite, din sisteme
educaţionale diferite, profesori cu diverse specializări care lucrează în
sisteme educaţionale diferite).

-

Formarea unor deprinderi de organizare şi planificare a timpului prin
stabilirea unor obiective şi termene în derularea fazelor din proiect.

-

Informarea în legătură cu tema dată prin utilizarea tehnicilor moderne de
informare şi de comunicare.
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-

Perfecţionarea comunicării în limbi străine.

-

Stabilirea unor relaţii interumane de lungă durată în beneficiul tuturor
participanţilor la proiect.

-

Dobândirea de către profesori şi elevi a unor noi competenţe privind
educaţia fizică şi sportul în diferite medii.

-

Promovarea unui stil de viaţă sănătos prin atragerea tinerilor către sport şi
mişcare.

-

Cresterea interesului pentru cunoasterea culturii si civilizatiei europene
prin promovarea dialogului intercultural.

-

Dezvoltarea identităţii europene.

-

Formarea de cetăţeni europeni (prin cunoaşterea tradiţiilor şi a
civilizaţiilor tuturor ţărilor partenere) care se vor adapta uşor în contextul
unei profesii în Uniunea Europeană.

NOIEMBRIE 2010
1. ACTIVITĂŢI:
-

Realizarea , pe site-ul scolii, www.cnfb.ro , a paginii de proiect cu ajutorul
analist programatorului, a profesorilor: Didu Ileana, Petrescu Zamfirică,
Dicu Mihai, Ştefănescu Carmen, Nanu Ion şi a unui numar de 12 elevi

-

Analiza activităţilor desfăşurate în luna octombrie şi a rezultatelor obţinute
raportate la Planul de activitate (resp. prof.Didu Ileana, catedra de educaţie
fizică).

-

Participarea la întâlnirea de proiect de la Sevilla, Spania (27-29.11 2010).

2. REZULTATE: prezentare PowerPoint, pagina de proiect, fotografii, filme.
3.

OBIECTIVE ATINSE:
-

Diversificarea cunoştinţelor teoretice în domeniul educaţiei fizice şi
sportului.

-

Formarea deprinderilor şi a abilităţilor de lucru într-o echipă formată din
membri cu nivele educaţionale diferite (elevi din clase şi sisteme
educaţionale diferite, profesori cu diverse specializări care lucrează în
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sisteme educaţionale diferite, angrenaţi în munca în echipă prin mişcare
fizică şi sport,).
-

O mai bună pregătire profesională şi lingvistică a elevilor şi a profesorilor.

-

Formarea unor deprinderi de organizare şi planificare a timpului, prin
stabilirea unor obiective şi termene în derularea sarcinilor din proiect.

DECEMBRIE 2010 , IANUARIE 2011, FEBRUARIE 2011
1. ACTIVITĂŢI:
-

Analiza activităţilor desfăşurate în luna noiembrie şi a rezultatelor obţinute
raportate la Planul de activitate.

-

Diseminarea rezulatatelor întâlnirii de proiect din Sevilla, Spania şi a
progresului proiectului în cadrul orelor de specialitate la clase prin
prezentarea materialelor în POWERPOINT, a filmelor realizate în timpul
activităţilor şi a întâlnirii de proiect, publicarea unui articol „LA DRUM
PRIN EUROPA” în Revista şcolii „FB” şi în ziarul local „Cuvântul
libertăţii”.

-

Realizarea paginii web a proiectului de către echipa română

-

Lansarea paginii web a proiectului

-

Integrarea paginii web a proiectului în pagina liceului şi a materialelor
referitoare la întâlnirea de proiect din Sevilla, Spania. Adresa este
www.pysa-comenius.com.

-

Lansarea concursului de logo-uri în vederea alegerii celui care va
reprezenta C.N.F.B. la întâlnirea de proiect din Konya, Turcia
(DECEMBRIE 2010)

-

Pregătirea lingvistică a elevilor şi a profesorilor implicaţi în proiect.

-

Pregătirea de specialitate a elevilor şi a profesorilor împlicaţi în proiect.

-

Realizarea activităţilor fizice şi sportive în diferite medii ce vor fi
prezentate la următoarea întâlnire de proiect din aprilie 2011 : “Distracţie
pe gheaţă” la patinoarul din centru Craiovei (resp. prof. Szucs Ana , 20
elevi), “Fluturaşul de argint”, concurs de badminton la Clubul Sportiv
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Municipal Craiova (resp. Lazarciuc Niculina, 12 elevi), “Gărgăriţele la
dans” spectacolul majoretelor pe scena Teatrului Naţional “Marin
Sorescu” la Zilele Craiovei (resp. prof. Marina Elena , 30 elevi), “Punct
în lumină” campionat de volei mixt între licee, sala de sport a C.N. “Fraţii
Buzeşti”, (resp. prof. Leoni Liliana , echipa de volei a liceului), “La
întâlnirea cu MINE, cu TINE, cu NOI TOŢI !”, cross elevi – profesori –
părinţi (resp. catedra de educaţie fizică a liceului, 150 de elevi, 50
profesori şi 20 părinţi) , “Cinci chemări la joc” - ştafete, jocuri şi
concursuri distractive

în Parcul Tineretului ( resp. Cioc Aura, 30

profesori, 100 elevi), “Viaţă, şcoală , joc – o provocare!”, meci de
baschet mixt , profesori , elevi, părinţi (resp. prof. Szucs Ana).
DECEMBRIE 2010- MARTIE 2011
-

Evaluarea echipei de proiect prin raportarea activităţilor desfăşurate şi a
stadiului de realizare a produselor finale la planul de activităţi. S-au aplicat
chestionare pentru a evalua gradul de implicare al profesorilor în derularea
activităţilor proiectului şi efectele asupra dezvoltării competenţelor
profesionale, de comunicare şi lingvistice.

2. REZULTATE: prezentare PowerPoint, fotografii, film de prezentare, 11
logo-uri ale proiectului
3. OBIECTIVE ATINSE:
- Diversificarea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul educatiei fizice
si sportului.
- Promovarea unui stil de viaţă sănătos prin atragerea tinerilor către sport şi
mişcare.
- Realizarea activităţilor cu tema : Mişcarea fizică şi sportul în diferite medii.
- Formarea deprinderilor şi a abilităţilor de lucru într-o echipă formată din
membrii cu nivele educaţionale diferite (elevi din clase diferite, profesori,
părinţi).
- Utilizarea tehnicilor de informare şi comunicare moderne.
- Formarea unor deprinderi de organizare şi planificare a timpului prin
stabilirea unor obiective şi termene în derularea etapelor din proiect.
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MARTIE 2011
1. ACTIVITĂŢI:
-

Analiza activităţilor desfaşurate în lunile de iarnă şi a rezultatelor obţinute
raportate la planul de actvitate.

-

Realizarea materialului de prezentare pentru întâlnirea din Turcia prezentare în PowerPoint în care s-au evidenţiat aspecte din timpul
activităţilor fizice şi sportive în diferite medii, pagina web, prezentarea
logo-ului câstigator al echipei române, aspecte din activităţile de
diseminare.

-

Diseminarea achiziţiilor cu privire la progresul proiectului.

-

Integrarea în pagina de proiect a şcolii a materialelor realizate.

-

Alegerea logo-ului ce va reprezenta echipa română la concursul din
Turcia.

-

Stabilirea membrilor echipei de proiect (profesori/elevi) care participă la
întâlnirea de proiect de la Konya, Turcia

APRILIE 2011
1. ACTIVITĂŢI:
-

Analiza activităţilor desfaşurate în luna martie şi a rezultatelor obţinute
raportate la Planul de activitate.

-

Evaluarea echipei de proiect.

-

Integrarea în pagina web a materialelor realizate.

-

Întâlnirea de proiect Konya, Turcia (14 – 16 .aprilie) 2011.

2. REZULTATE: prezentare PowerPoint, perfecţionarea competenţelor
lingvistice şi de specialitate, chestionare, completare paginii web, filmuleţe,
fotografii.
3. OBIECTIVE ATINSE:
- Diversificarea cunoştintelor teoretice şi practice în domeniul educaţiei fizice.
- Realizarea de activităţi cu o anumită temă.
- Utilizarea tehnicilor de informare şi comunicare moderne.
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- Formarea deprinderilor şi abilitatilor de lucru în echipă.
- Stabilirea unor relaţii interumane de lungă durată în beneficiul tuturor
participanţilor la proiect.
- Formarea de cetăţeni europeni prin cunoaşterea tradiţiilor şi civilizaţiilor
tuturor tărilor partenere.
- Formarea unor deprinderi de organizare şi planificare a timpului prin
stabilirea unor obiective şi termene în derularea fazelor din proiect.
- Perfecţionarea comunicării în limbi străine.

MAI 2011
1. ACTIVITĂŢI:
-

Analiza activităţilor desfăşurate în luna aprilie şi a rezultatelor obţinute
raportate la planul de activitate.

-

Pregătirea materialelor pentru diseminarea rezultatelor întâlnirii de proiect
din Konya, Turcia.

-

Diseminarea rezultatelor întâlnirii de proiect din Turcia în cadrul
Consiliului de Administraţie, în cadrul activităţilor comisiilor metodice a
catedrelor de Educaţie fizică şi sport, Matematică şi Limbi Moderne. De
asemenea, s-a publicat în revista ”Ambasadorii Olteniei” articolul
“Educaţia fizică – aventură europeană”, realizat de prof. Didu Ileana.

-

Pregătirea lingvistică a elevilor şi a profesorilor implicaţi în proiect.

-

Pregătirea de specialitate a elevilor şi a profesorilor împlicaţi în proiect.

-

Introducerea pe pagina web a materialelor referitoare la întâlnirea de

proiect din Turcia.
2.

REZULTATE: prezentări Power Point, perfecţionarea competenţelor de

informare, comunicare, sistematizare a materialelor selectate, chestionare,
completarea paginii web, articol în revistă.
3. OBIECTIVE ATINSE:
- Diversificarea cunoştintelor teoretice şi practice în domeniul educaţiei
fizice.
- Formarea deprinderilor şi a abilităţilor de lucru în echipă.

8

- Utilizarea tehnicilor de informare şi comunicare moderne.

IUNIE 2011
1.

ACTIVITĂŢI:
-

Analiza activităţilor desfăşurate în luna mai şi a rezultatelor obţinute
raportate la Planul de activitate.

-

Întocmirea raportului intermediar pentru Agenţie.

-

Evaluarea echipei de proiect prin aplicarea unui chestionar pentru
evaluarea elevilor şi profesorilor.

-

Introducerea pe pagina web a materialelor referitoare la progresul
proiectului: fotografii din timpul activităţilor, articole, rapoarte.

-

Stabilirea membrilor echipei de proiect (profesori/elevi) care vor participa
la întâlnirea din Copenhaga, Danemarca.

-

Stabilirea sportului care va fi prezentat la a treia întâlnire de proiect –
baschetul.

2. REZULTATE: pagina web completată, chestionare, raport
3. OBIECTIVE ATINSE:
-

Evaluarea echipei de proiect.

-

Utilizarea tehnicilor de informare şi comunicare moderne.

-

Formarea deprinderilor şi a abilităţilor de lucru în echipă.

2.2. Care sunt problemele/obstacolele întâmpinate în implementarea Parteneriatului
(dacă au existat)? Cum au fost rezolvate aceste probleme?
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La prima întâlnire de proiect, din Spania, partenerul grec a anunţat că nu va putea
organiza ultima întâlnire de proiect din aprilie 2012, deoarece liceul intră, din ianuarie
2011,

într-un program de reabilitare pe 2 ani. Din acest motiv, programul întâlnirilor s-a

modificat astfel:
a doua întâlnire (aprilie 2011) - Turcia Konya
a treia (octombrie 2011) Danemarca, Copenhaga
ultima întâlnire (aprilie 2012) Austria , Viena.

2.3. Activităţi de mobilitate
Numărul minim al

4

8

 12

X 24

mobilităţilor planificate
(vă rugăm alegeţi numărul)

 număr redus de mobilităţi ___

2.4 Mobilităţi derulate între 1.10.2010 şi 30.06.2011 (adăugaţi rânduri dacă este
necesar)
Descrierea mobilităţii

Numărul

Nr. elevilor

cadrelor

participanţi

didactice
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1[1]

participante
1. Spania , Sevilla,

4

Prima întâlnire de proiect a avut loc în Spania, în
perioada 27- 29 noiembrie 2010, în oraşul Sevilla, întâlnire
care a avut ca scop planificarea tuturor activităţilor şi a
viitoarelor reuniuni de proiect. Din partea României au

participat 4 profesori .
Programul zilnic a fost alcătuit din două secvenţe:
în prima parte, şcolile implicate în proiect au făcut pe
rând o prezentare a sistemului de învăţământ şi a
instituţiei respective,

partea a doua a zilei fiind

dedicată unor activităţi comune elevi-profesori, pentru
consolidarea relaţiilor interpersonale dintre parteneri.
Echipa C. N. “Fraţii Buzeşti” şi-a asumat sarcina de a
crea website-ul proiectului, cu ajutorul catedrei de
informatică şi al elevilor, iar partenerii danezi
realizează

o

pagina

pe

FACEBOOK

dedicată

proiectului pentru a putea, în permanenţă, să pastrăm
legatura.

2. Turcia, Konya

4

8

La cea de-a doua întâlnire de proiect, găzduită de
liceul MERAM KONYA LISESI din Konya, Turcia,
1[1]

Inclusiv reprezentanţii partenerilor asociaţi şi, în cazul mobilităţilor care au inclus persoane cu nevoi
speciale, a însoţitorilor acestora.
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în perioada 14-16 aprilie 2011, C.N. “Fraţii Buzeşti”a
fost reprezentat de 4 profesori şi 8 elevi. Programul
reuniunii a fost foarte încărcat, activităţile desfăşurate
în cadrul şcolii fiind îmbinate cu vizite la obiective de
interes pentru cultura şi civilizaţia ţării gazdă, toate
centrate în jurul ideii de mişcare oricând şi în orice
mediu.
În cadrul acestei întâlniri s-a desfăşurat concursul
pentru selecţia logo-ului proiectului, unde

creaţia

grafică a Colegiului National “Fraţii Buzeşti” a obţinut
cel mai mare număr de voturi, devenind, astfel, logo-ul
proiectului.
Echipa

română

a

primit

felicitări

pentru

profesionalism şi promptitudine în realizarea websiteului proiectului.
Pe parcursul întregii reuniuni partenerii au fost
antrenaţi în activităţi fizice şi au participat la întreceri
sportive, în echipe multinaţionale de profesori şi elevi,
toate având ca scop promovarea mişcării ca stil de
viaţă sănătos.
Elevii şi profesorii implicaţi în derularea acestui
proiect au avut posibilitatea de a-şi îmbunătăţi
abilităţile de comunicare în limba engleză şi de a
realiza un schimb de experienţă benefic, participanţii
devenind prieteni, nu doar parteneri de proiect.
Următoarele două întâlniri se vor desfăşura în
perioada

3-7

octombrie

2011,

în

Copenhaga,
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Danemarca şi în aprilie 2012 în Viena, Austria, unde
va avea loc prezentarea produsului final al proiectului
– un manual logistic, ce va cuprinde sporturi în diferite
medii şi un DVD cu exerciţii şi activităţi fizice.
Numărul total de mobilităţi 8
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2.5 Numărul mobilităţilor care urmează să se mai 22
desfăşoare până la 31.07.2012
3. Declaraţia beneficiarului (va fi semnată de către reprezentantul legal al instituţiei şi
de către responsabilul de proiect din instituţie):
"Eu, subsemnatul, certific că informaţia conţinută în acest Raport Intermediar de
Activitate este corectă".
Data: 24.06.2011

Data: 24.06.2011

Locul: Craiova

Locul: Craiova

Numele şi poziţia responsabilului de Numele şi poziţia reprezentantului legal al
proiect:
instituţiei:
DIDU ILEANA , profesor

Prof. PETRESCU ZAMFIRICĂ,
director

Semnătura responsabilului de proiect:
Semnătura reprezentantului legal al
instituţiei:
Ştampila instituţiei:
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