
                                           
 

Scoala cu cls. I-VIII “Antonie Voda” Popesti, partenera intr-un proiect 

multilateral Comenius  
 

 

Proiectul multilateral Comenius: For a Life without Junk Food, pe care Șc. cu cls. I-

VIII “Antonie Vodă” Popești, Brazi, jud. Prahova, îl are în desfășurare pe durata a doi ani și în 

care sunt implicate 5 țări: Turcia, Italia, Polonia, Bulgaria și  România, are în derulare, în acest 

prim an 3 întâlniri de proiect prevăzute în calendarul parteneriatului. După întâlnirea din 

Bulgaria în luna noiembrie 2010, unde toți participanții s-au cunoscut și ne-am stabilit concret 

pașii pentru urmatoarele întâlniri, în luna aprilie  a acestui an s-a desfășurat cea de-a doua 

întâlnire, unde România a fost țară gazdă. 

 

În luna noiembrie 2010, a avut loc întâlnirea din Bulgaria, la Varna, cu participarea 

tuturor țărilor. Școala noastră a fost reprezentată de un grup de 4 profesori: dna. Prof  Radu 

Raluca Ștefania, dna prof. pt înv. primar Preda Daniela, dna prof. Stoica Laura și dra prof. 

Popescu Ana Maria. După vizitarea școlii gazdă și familiarizarea participanților, lucrările au 

început cu prezentarea fiecărei țări și fiecărei școli, prezentări făcute cu aportul elevilor. A urmat 

apoi munca profesorilor, care au trebuit să propună chestionare pentru a fi aplicate apoi în școli 

dar și să analizele rezultatele chestionarelor pe care le-au aplicat deja. 

 

Chestionarele vizează aflarea anumitor lucruri legate de comportamentul alimentar de zi 

cu zi al elevilor, atitudinea lor și mai ales  a familiei față de mâncarea sănătoasă, obiceiurile 

alimentare, conștientizarea asupra problemelor comune: mâncarea nesănătoasă. În concluzie, o 

mai bună cunoaștere a obiceiurilor nesănătoase ale elevilor pentru a-i face să conștientizeze unde 

greșesc în alegerea alimentației pentru ca mai apoi să le putem remedia.  

  

În perioada 11-15 aprilie 2011, a avut loc a 2-a întâlnire, în România, școala noastră a 

primit 15 cadre didactice și 11 elevi dintre care 6 din Turcia și 5 din Bulgaria. Aceștia au locuit în 

familiile elevilor noștri, astfel realizându-se un schimb de experiența între elevi din țări diferite. 

Elevii români selectați să primească în gazdă colegi de altă naționalitate au fost aleși în funcție 

de rezultatele școlare și în special obținute la limba engleză dar și în funcție de vârstă, aceștia 

putând astfel să participe în 2012 la mobilitatea din Turcia. S-a dorit astfel stimularea acestora și 

răsplătirea eforturilor depuse până în prezent, de către ei, la învățătură. Un alt criteriu important 

în alegerea elevilor a fost contribuția acestora la realizarea unuia dintre produsele proiectului: un 

dicționar multilingvist de mâncare sănătoasă cu termeni traduși în 5 limbi având la bază limba 

comună proiectului, engleza.  

 

În săptămâna mobilității s-au desfășurat următoarele activități în școală: vizitarea sălilor 

de clasă cu scurte lecții demonstrative, a cabinetelor, laboratoarelor și a sălii de sport, prezentarea 



realizărilor fiecărei școli participante până în momentul întâlnirii: lucrări la realizarea mini-

grădinii de legume și zarzavaturi, prezentări Power Point realizate de elevi și profesori pe tema 

mâncării sănătoase; a mai avut loc înmânarea și discuțiile pe marginea Dicționarului cu termeni 

specifici mâncării sănătoase realizat de școala noastră și tipărit cu sprijinul sponsorizării din 

partea Dalkia. Elevii au participat la ore, le-au fost organizate competiții sportive conduse de 

către dl. Prof Merode Haralambie, au avut o seară românească.  

 

În ziua de joi, 14 aprilie Șc. Cu cls. I-VIII “Antonie Vodă” Popești a fost gazda Cercului 

Pedagogic al responsabililor cu munca educativă, cu tema “Proiecte Europene”. La cerc au 

participat profesorii și elevii din școlile implicate în proiect.  În cadrul acestei activități au avut 

loc: prezentarea de către coordonatorul proiectului multilateral Comenius în desfășurare - prof. 

Popescu Ana Maria a proiectelor în care școala noastră este implicată; sceneta realizată de dna 

înv. Dumitrescu Vali cu elevii cls. aII-a având tema: “O dietă sănătoasă”; workshop pe tema “Ce 

mai putem realiza din legume” cu elevii cls. aIV-a conduși de dna prof. pt înv. primar Preda 

Daniela; schimb de experiență între elevi implicând obiceiuri, tradiții, dansuri, cantece. Toate 

activităţile întâlnirii au fost intens mediatizate, prin prezenţa permanentă a reprezentanţilor 

televiziunii şi a unor publicaţii locale (Telegraful de Prahova și Alpha TV). Materialele de 

promovare a școlii folosite la cerc au fost realizate și personalizate cu sprijinul Consiliului Local 

Brazi.  

 

Activitatea propusă de profesorii români a fost extrem de apreciată de elevi şi de colegii 

parteneri deopotrivă. Aceştia au avut ocazia să afle lucruri noi despre tradiţiile de primăvară 

specific româneşti, să deguste mâncare sănătoasa specific românească din expozițiile agro-

alimentare de pe Valea Prahovei dar și de la Muzeul Satului din București unde a avut loc 

expoziția dedicată sărbatorii Floriilor.    

     

Printre aspectele discutate în cadrul şedinţelor de proiect, un punct important l-a constituit 

si planificarea următoarei reuniuni, care va avea loc în luna mai a acestui an, în Italia, orașul 

Palermo. 

 

 

    Coord. Prof. Popescu Ana Maria 


