
 

  

 

Proiect de Parteneriat Strategic  

Acţinea cheie 2 

Colegiul Naţional “Ienăchiţă Văvărescu” 

 

“ACTIVE CITIZENSHIP AND ENVIRONMENTAL AWARENESS THROUGH FORMAL 

AND 

NON-FORMAL EDUCATION” 

(ACEAFNE) 

  

  In perioada 03.04.2017-08.04.2017, a avut loc la Taranto- Italia, 

activitatea de formare, predare și învățare -Schimburi pe termen scurt de 
grupuri de elevi.La activitate au participat patru elevi: Vancea Carmen, Ilie 

Mădălina, Zepişi Diana (clasa a XII-a B), Zărnescu Georgiana (clasa a XII-a 
G) şi profesor Zepişi Simona. 
      Agenda intalnirii a cuprins: 

- Întâmpinarea delegaţiilor cu dansuri tradiţionale     

  
-          Turul ghidat al şcolii   
-          Prezentarea picturilor murale realizate în sălile de curs, în cadrul 

proiectului ACEAFNE 



   

- Prezentarea de către elevi a proiectelor scrise şi implementate local cu 
sprijinul profesorilor și rezultatele acestora  

(https://padlet.com/profdeutschta/7yghm485oyl2)  
 

   
 

 
-          Evaluarea proiectelor (elevii au completat chestionare de evaluare a 
proiectelor din alte ţări). Rezultatele evaluării pot fi vizualizate 

la https://padlet.com/profdeutschta/py52ox1vrb75 

 
-          În timpul liber, după amiaza, oaspeții au participat la un tur al orașului 

şi au  vizitat  Muzeul Național de      Arheologie din Taranto. 

   

https://padlet.com/profdeutschta/7yghm485oyl2
https://padlet.com/profdeutschta/py52ox1vrb75


  
       
-          Excursie ghidată la "Valle d'Itria" "Alberobello" și "Martina Franca". Un 

peisaj surprinzător care se întinde pe o suprafață de 1100 de hectare, cu o 
varietate de habitate: de la plaja frumoasă până la fermele expansive cu 

măslini vechi de secole. De-a lungul secolelor, comunitățile rurale și-au 
gestionat mediul și au cultivat terenul în mod natural, creând o bogată 

diversitate de peisaje. Un adevărat  model de dezvoltare durabilă 

 

.      

 
-          Primirea oficială din partea primarului orașului Taranto în primărie. 
Elevii au adresat Întrebări despre poluarea mediului, ştiind că oraşul este 

considerat cel mai poluat oraş al Italiei şi din Europa de Vest. 



 
 

 
-          Excursie ghidată la "Palude e la vela" din WWF Oasis cu vizionarea 
păsărilor- o adevărată comoară pentru moștenirea naturală a orașului 

Taranto. Flora bogată, în special vegetația halofit și fauna mai bogată și mai 
interesantă este caracterizată de specii sedentare și de migrație 

(https://padlet.com/profdeutschta/wvsuuiu0l5w2) 

     
 

 
 
       -   Atelier de chimie (producția de cretă parfumată) 

https://padlet.com/profdeutschta/wvsuuiu0l5w2


 

       -   Atelier de artă (crearea de marcaje cu sloganuri privind mediul) 
       -   Atelier audiovizual (crearea de postere pentru protecția mediului) 
       -   Evaluarea activităţii        

(Https://padlet.com/profdeutschta/ywq7v2zy2tk4) 

 
       -   Discutarea detaliilor despre ultima reuniune în proiect- reuniunea 

transnaţională din Portugalia- Iunie 2017  ( evaluarea finala- realizarea 
chestionarelor finale pentru elevi, profesori, părinţi, directori, prezentarea 

activităţilor din al doilea an, realizarea secţiunii comune a raportului de 
evaluare). 
 

 

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană. Această comunicare reflectă numai 

punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala 

utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 

 Material realizat de prof. coordonator Zepişi Simona 

 

 

https://padlet.com/profdeutschta/ywq7v2zy2tk4

