Proiect Multilateral Comenius
European Teens Speaking through Art
Întâlnirea de proiect din Avezzano, Italia

În perioada 02 - 09.03.2013 a avut loc întâlnirea de proiect din Italia din cadrul
proiectului multilateral Comenius „European Teens Speaking through Art”. La întâlnirea
ce a avut loc în Avezzano au participat toate cele opt şcoli partenere în proiect din:
Bulgaria, Italia, Norvegia, Polonia, Portugalia, Romania, Turcia şi Ungaria. Din partea
Liceului Teoretic „Traian” a participat o echipă formată din doi profesori: Mihaela
Caceu, Daniela Stan şi patru elevi: Diana Danciu, Daniel Dungă, Andrada Popescu şi
Teodora Popescu.
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Întâlnirea de proiect a avut ca obiective:
Analiza evoluţiei proiectului şi a modului de îndeplinire a sarcinilor;
Stabilirea programului şi a activităţilor ce trebuie pregătite de către fiecare
partener pentru ultima întâlnire de proiect din Portugalia;
Susţinerea de către elevi a prezentărilor “Cinema and theatre in my country”;
Participarea elevilor la dezbaterea cu tema “How do soap operas affect our
lives?”;
Prezentarea de către elevi a unor piese de teatru în cadrul festivalului internaţional
de teatru “To feel or not to feel”;
Îmbunătăţirea cunoştinţelor elevilor şi profesorilor despre arta, cultura şi limba
ţărilor participante în proiect.

La această întâlnire elevii şi profesorii au participat la următoarele activităţi:
 Primirea oficială la şcoală, prezentarea şi vizitarea şcolii. Profesori şi elevi din
şcoala gazdă ne-au aşteptat la sosirea în şcoală. D-na director Anna Amanzi ne-a ţinut un
scurt discurs de bun-venit şi ne-a prezentat câteva aspecte legate de activităţile care se
desfăşoară în şcoala lor, profilul claselor, orar, etc., precum şi de sistemul de învăţământ
italian. A urmat apoi vizitarea diverselor săli de clasă, laboratoare, sală de sport şi altele.

 Prezentări cu tema: “Cinema and theatre in my country”. Elevii din fiecare ţară au
prezentat aspecte legate de teatru şi cinematografie; unele prezentări au fost însoţite şi de
scurte fragmente din piese de teatru şi filme reprezentative.

 Dezbaterea cu tema “How do soap operas affect our lives?”. Elevii din cele opt
ţări au fost împărţiţi pe grupe şi au participat la discuţii pe această temă, supravegheaţi
fiind de o profesoara de limba engleză. Concluziile desprinse în urma acestor discuţii au
fost prezentate apoi profesorilor sub forma unor prezentări PowerPoint. Fiecare grupă şi-a
ales un reprezentant care să prezinte ideile lor, iar unii dintre ei şi-au ales chiar nume
pentru echipa lor. Elevii noştri au spus că această activitate le-a dat ocazia să îşi exprime
părerile, dar şi să afle lucruri noi despre elevii din celelalte ţări, totul desfăşurându-se
într-o atmosferă relaxată şi propice comunicării.

 Festivalul internaţional de teatru “To feel or not to feel” s-a desfăşurat la teatrul
din cadrul Castelului Orsini. Elevii din fiecare ţară au prezentat una sau mai multe piese
scurte de teatru. Pentru a le oferi timp elevilor să se pregătească între piese, trupa de
muzică a liceului gazdă a cântat diverse piese din repertoriul italian şi internaţional. Cei
patru elevi români au prezentat două piese de teatru: “Pity the Fool” şi “Îi cunoaşteţi? ”,
de Eugen Ionesco, îndrumaţi fiind de dna profesoară Stan Daniela.

 Spectacol de dans. După prezentarea pieselor de teatru, tot la Castelul Orsini, a
avut loc un spectacol de dans contemporan organizat de gazde. Au fost prezente mai
multe trupe de dans care ne-au impresionat pe toţi cu graţia, expresivitatea şi
originalitatea dansurilor lor.

 Întâlnire de lucru pentru profesori. În cadrul acestei întâlniri, ca de fiecare dată la
întâlnirile anterioare, s-a avut în vedere evoluţia proiectului şi modul în care partenerii îşi
desfăşoară activităţile şi îşi îndeplinesc sarcinile. De asemenea s-a discutat despre
programul întâlnirii din Portugalia şi ce trebuie să pregătească fiecare partener pentru
această întâlnire.

 International Farewell Party. În ultima seară petrecută în Avezzano gazdele au
organizat o cină festivă în sala de sport a liceului. Elevii şi profesorii au luat cina
împreună şi au schimbat impresii despre săptămâna petrecută împreună. Trupa de muzică
a liceului gazdă a fost din nou prezentă, iar elevii italieni şi-au invitat oaspeţii la dans
pentru a-i învăţa diverse dansuri.

 Vizite de documentare la Roma, ruinele romane de la Alba Fucens, oraşul
medieval Tagliacozzo şi la Tivoli (Villa d’Este, Villa Gregoriana şi Villa Adriana).
Aceste vizite au constituit un prilej de apropiere între participanţi care au purtat
numeroase discuţii legate de istorie, geografie, religie, literatură, artă şi altele.

