Proiect Multilateral Comenius
European Teens Speaking through Art
Întâlnirea de proiect din Portimão, Portugalia
În perioada 27.04 - 04.05.2013 a avut loc întâlnirea de proiect din Portugalia din cadrul
proiectului multilateral Comenius „European Teens Speaking through Art”. La întâlnirea ce a
avut loc în Portimão 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, Corina Dâncan şi patru elevi:
Nicolae Ciuculescu, Alexandra Dîlcu, Nicoleta Gorea şi Lorena Muntean.
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Întâlnirea de proiect a avut ca obiective:
Analiza evoluţiei proiectului şi a modului de îndeplinire a sarcinilor;
Îmbunătăţirea cunoştinţelor elevilor şi profesorilor despre arta, cultura şi limba ţărilor
participante în proiect;
Evaluarea activităţilor proiectului;
Prezentarea produselor finale;
Discutarea unor posibile parteneriate şi colaborări viitoare.

La această întâlnire elevii şi profesorii au participat la următoarele activităţi:
 Primirea oficială la şcoală, prezentarea şi vizitarea şcolii. La sosirea în şcoală ne-au
întâmpinat elevi şi profesori alături de care am participat la deschiderea oficială a activităţilor.
Dna director Fernanda Rosa ne-a urat bun-venit în şcoală şi ne-a spus câteva cuvinte despre
grupul de şcoli pe care îl conduce. Am urmărit apoi o prezentare PowerPoint din care am aflat
detalii legate de structura unităţilor şcolare, numărul de elevi, orar, tipul de activităţi şi proiecte
care s-au desfăşurat în şcoală, precum şi despre sistemul de învăţământ portughez. Am vizitat o
parte din şcoală, săli de clasă, laboratoare, bibliotecă, cancelarie.

 Spectacol de muzică şi teatru. Chiar dacă aceasta a fost întâlnirea de proiect finală şi nu a
avut ca temă muzica, teatrul sau alte forme de artă ca în întâlnirile anterioare, elevii portughezi
ne-au pregătit un program artistic ce s-a înscris în coordonatele proiectului. Astfel, am ascultat

piese clasice interpretate de elevi la vioară, pian şi chitară şi am urmărit o piesă de teatru de
Aristofan. Nu puteau lipsi şi câteva piese de fado, muzica tradiţională portugheză, interpretate de
trei elevi ai şcolii.

 Prezentarea produselor finale ale proiectului. După cum s-a stabilit la prima întâlnire de
proiect din Turcia fiecare şcoală implicată în proiect este responsabilă de coordonarea şi
realizarea unui produs final în colaborare cu ceilalţi parteneri. În cadrul acestei întâlniri fiecare
partener a prezentat produsul realizat sau, în unele cazuri, în curs de realizare.

 Lecţia de portugheză. Profesoara de engleză Carla Navalho a susţinut o lecţie deschisă al
cărei obiectiv principal l-a constituit însuşirea unor cuvinte şi expresii de bază în limba
portugheză de către profesorii şi elevii participanţi la întâlnire. În timpul petrecut în Portugalia am
avut apoi ocazia de a utiliza aceste cuvinte şi expresii în contexte autentice, pe stradă, la
restaurant, la diversele obiective turistice vizitate.
 Activităţi sportive pentru elevi. În timpul întâlnirii de lucru pentru profesori, elevii
oaspeţi însoţiţi de gazde, de alţi elevi din şcoală şi de un profesor de educaţie fizică au jucat
diverse jocuri (fotbal, baschet, volei, etc.) pe terenul de sport al şcolii.
 Întâlnire de lucru pentru profesori. Scopul dinainte stabilit al acestei întâlniri a fost
discutarea evoluţiei proiectului, a modului de realizare a produselor finale şi a modului în care se
va întocmi raportul final ce va fi trimis Agenţiilor Naţionale. În plus, s-au discutat detalii practice
legate de desfăşurarea programului din săptămâna respectivă, precum şi detalii legate de
transportul de la Portimão la Lisabona. În timpul întâlnirii, dar şi în cadrul unor discuţii informale
ce au avut loc pe tot parcursul vizitei, s-a luat în considerare stabilirea de parteneriate şi
colaborări viitoare.
 Vizite de documentare în Lisabona (Rossio/Baixa, Torre de Belém, Jerónimos, Padrão
Descobrimentos), Lagos (caravela portugheză “Boa Esperança”, “Centro de Ciência Viva”),
Sagres, Silves (Castelul, biserica şi podul roman), Monchique (o plimbare prin pădure şi un
picnic tradiţional la Caldas de Monchique). În cadrul acestor vizite elevii şi-au însuşit cunoştinţe
de arhitectură (stilul gotic, renascentist, baroc, influenţe islamice, etc.), istorie (preistorie,
perioada romană, influenţa arabă, întemeierea Portugaliei, etc), geografie (descoperirile lui Vasco
da Gama, prinţul Henry Navigatorul, etc.), politică, muzică, pictură, religie, gastronomie ş.a. La

Centro de Ciência Viva din Lagos elevii au participat la tot felul de activităţi educative şi
distractive în acelaşi timp în cadrul cărora au învăţat diverse lucruri din domeniile: istorie, ştiinţe
şi tehnologii.

 Spectacol de muzică portugheză. Elevi, profesori şi părinţi au participat la un spectacol
de muzică susţinut în memoria lui Zeca Afonso, un cântăreţ de folk foarte important în istoria
portugheză datorită rolului său în rezistenţa împotriva regimului dictatorial al lui Oliveira Salazar.

 Vizitarea şcolii din Alvor. În ultima zi am avut parte de o scurtă vizită la şcoala din
Alvor, una dintre şcolile ce fac parte din grupul Agrupamento de Escolas da Bemposta, unde am
servit şi prânzul alături de elevii şi profesorii din şcoală.

 International Farewell Dinner. Ca şi la întâlnirile anterioare, la final s-a organizat o cină
festivă la care au participat profesori, elevi şi părinţi. Această cină ne-a oferit tuturor ocazia să
discutăm despre activităţile desfăşurate în timpul săptămânii, să tragem anumite concluzii, să ne
luăm la revedere şi să stabilim viitoare întâlniri.

