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Reflecţii...  la început de proiect 
 

          Parteneriatele şcolare multilaterale Comenius au 
drept scop întărirea dimensiunii europene a educaţiei 
prin promovarea de activităţi de cooperare între şcoli din 
Europa. Proiectele oferă  posibilitatea elevilor şi 
profesorilor din diferite ţări să lucreze împreună pe una 
sau mai multe teme de interes comun. Parteneriatele 
şcolare îi ajută pe elevi şi pe profesori să dobândească şi 
să îşi îmbunătăţească nu numai competenţele privind 
tema sau domeniul pe care se axează proiectul, ci şi pe 
cele privind lucrul în echipă, relaţiile sociale, 
planificarea şi realizarea activităţilor din cadrul 
proiectului şi folosirea tehnologiei informaţiei şi 
comunicaţiilor (TIC). De asemenea, participarea la un 
parteneriat împreună cu şcoli din diferite ţări le oferă 
elevilor şi  profesorilor ocazia să comunice în limbi 
străine şi le sporeşte motivaţia pentru învăţare. 
          Şcoala Gimnazială Păuleşti, jud. Satu Mare a 
obţinut  finanţarea unui Proiect Multilateral Comenius, 
intitulat ” Come, come whoever you are!” (”Vino, vino 
oricine ai fi!”),  având parteneri şcoli din Turcia, Franţa 
şi Spania , respectiv Şcoala ” 23 August” din jud. 
Constanţa. Acest proiect este derulat prin Agenţia 
Naţională pentru Programe Comunitare în domeniul 
Educaţiei şi Formării Profesionale din cadrul  MECTS şi 
este finanţat de către Comisia Europeană  prin Programul 
Sectorial Comenius-Învăţare pe tot parcursul vieţii. 
Obiectivele proiectului sunt dobândirea cunoştinţelor 
despre  alte culturi, alte tradiţii, alte obiceiuri, 
dezvoltarea toleranţei, respectului pentru celelalte ţări, 
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dezvoltarea competenţelor de utilizare a unei limbi 
străine. 
           Prin intermediul acestui proiect se vor desfăşura o 
serie de activităţi pe tema toleranţei, a amiciţiei şi a păcii 
cum ar fi poezii, desene, plimbări programate, plantări 
de copaci, calendare, tablouri, tricouri inscripţionate, 
logo-uri, web site-uri, cunoştinţe despre ideile oamenilor 
faimoşi despre temă, piese de teatru, concerte, 
organizarea Zilei Sportului. Vom căuta motivele 
disputelor: acasă, în clasă, pe stradă, în localitate, în oraş 
şi, în sfârşit, în lume. Apoi vom încerca să găsim soluţii. 
Prin aceste activităţi încercăm să aflăm mai multe unii 
despre alţii şi să învăţăm să convieţuim. 
         Proiectul va ajuta elevii şi profesorii să-şi 
îmbunătăţească cunoştinţele despre cultura ţărilor 
participante şi să-şi dezvolte respectul faţă de diversitate. 
         Vizitele partenerilor, contactul direct cu 
obiceiurile, tradiţiile ţărilor implicate, vor înlesni 
cunoaşterea şi vor face ideea omului european mai 
cunoscută. Activităţile vor demonstra că toţi putem fi 
cetăţeni ai Europei 
 
Instituţii partenere: 

 Şcoala Gimnazială Păuleşti, Satu Mare, România 
 Dumlupınar Ilkogretim Okul  -Turcia 
 Colegio Publico:Rijo Tajo –Spania 
 Şcoala Gimnazială ”23 August”, Constanţa, 

România 
  UPP  Collège Ferdinand Fabre – Franţa 

 
Limba de comunicare a proiectului: limba engleză 
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Obiectivele proiectului: 
 Dobândirea de cunoştinţe despre alte culturi, 

tradiţii; 
  Dezvoltarea toleranţei, respectului pentru cultura 

ţărilor partenere; 
 Dezvoltarea competenţelor de comunicare, 

interrelaţionare  în limba proiectului (engleză); 
 Valorificarea potenţialului creativ al elevilor; 
 Promovarea creativităţii şi originalităţii în 

demersul didactic 
 
             Prezentarea proiectului şi  a activităţilor 
 
        Tema proiectului o constituie toleranţa, prietenia, 
acceptarea diversităţii lingvistice şi culturale a Europei. 
         După aprobarea proiectului, în toate şcolile 
partenere s-a dat startul unui schimb constant de 
informaţii pentru cunoaşterea reciprocă a elevilor şi 
profesorilor implicaţi în proiect, derularea activităţilor 
din calendarul proiectului, dar şi stabilirea tuturor 
detaliilor referitoare la mobilităţile ce aveau să aibă loc. 
A fost creat logo-ul proiectului. 
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          Prima reuniune de proiect a avut loc la şcoala 
parteneră din Turcia. Profesorii români au participat la 
lecţii, dezbateri pe tema sistemelor naţionale de educaţie, 
ceea ce a permis o comparaţie a sistemelor de învăţământ 
şi tehnicilor de lucru cu elevii.  Toţi partenerii  au fost 
primiţi de  Inspectorul şcolar general, primarul localităţii 
şi prefectul districtului, întâlnirile derulându-se sub 
semnul cordialităţii şi al ospitalităţii gazdelor.   În ultima 
zi a activităţii a fost organizat ”Marşul toleranţei” pe 
străzile localităţii fluturând steagurile ţărilor partenere. 
 

 
 
                A doua reuniune de proiect s-a derulat la 
Şcoala Gimnazială ”23 August”, Constanţa. Aici a avut 
loc ”Concertul toleranţei” care a reunit cântece având ca 
temă toleranţa, prietenia, în limbile ţărilor partenere şi 
limba engleză, limba proiectului.  
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          În perioada 19-24 noiembrie 2012, 5 elevi şi 5 
profesori au participat la cea de-a treia reuniune de 
proiect, la şcoala parteneră din Spania. 
          În cadrul acestei reuniuni, delegaţia sătmăreană a 
participat la activităţile instructiv – educative desfăşurate 
la Şcoala Rio Tajo, a dezbătut alături de parteneri 
aspecte culturale, economice şi sociale, comparând 
totodată sistemele de învăţământ şi programele şcolare. 
Elevii sătmăreni prin  contactul permanent cu elevii din 
Guadalajara şi cu familiile acestora au realizat o 
incursiune în universal familial al copiilor spanioli. 
Aceştia au fost, deopotrivă, implicaţi în activităţi 
sportive, dezbateri pe diferite teme, spectacole şi 
drumeţii, facilitându-se astfel accesul la cultură, 
obiectivele turistice vizitate purtând amprenta 
evenimentelor istorice. 
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          În perioada 18.03-22.03.2013 Şcoala Gimnazială 
Păuleşti a fost gazda celei de-a patra reuniuni în cadrul 
Proiectului Multilateral Comenius ”Come, come 
whoever you are!” - ”Vino, vino oricine ai fi!”. La 
această reuniune de proiect au participat 6 profesori şi 2 
elevi de la şcoala parteneră din Turcia, 3 profesori şi 6 
elevi de la şcoala parteneră din Franţa şi 2 profesori de la 
Şcoala Gimnazială ”23 August” Constanţa – şcoala 
parteneră în acelaşi proiect. 
         Pe parcursul săptămânii au fost derulate o serie de 
activităţi conform calendarului proiectului: asistenţe la 
lecţii, dezbateri pe tema învăţământului românesc, vizite 
la muzee, excursii, prin intermediul cărora partenerii 
noştri au descoperit frumuseţea meleagurilor sătmărene, 
şi crâmpeie din istoria locală. Joi, 21 martie, şcoala 
gazdă a organizat în centrul localităţii Păuleşti,  ”Târgul 
prieteniei şi toleranţei”, fiecare partener a prezentat  
obiecte, lucrări ale copiilor,  specifice ţărilor lor. Banii 
astfel obţinuţi  vor fi donaţi copiilor unui centru de 
plasament. 
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          Elevii străini au fost găzduiţi cu căldură şi 
ospitalitate de către familiile elevilor  Şcolii Gimnaziale 
Păuleşti, prilej cu care au descoperit specificul vieţii 
oamenilor acestor locuri. 
          Întâlnirea de proiect s-a finalizat cu o festivitate, în 
cadrul căreia, elevii şcolii gazdă au prezentat un program 
artistic, încheiat cu o ”horă românească a prieteniei” la 
care au participat atât elevii, cât şi profesorii străini. 
          Această reuniune a fost o experienţă impresio-
nantă, atât pentru gazde, dar şi pentru oaspeţi, care 
întorşi în ţările lor ne-au oferit feed-back–uri prin 
intermediul poştei electronice, evidenţiind faptul că sunt 
impresionaţi de ospitalitatea românească şi că vor păstra 
amintiri frumoase în legătură cu vizita lor la Păuleşti. 
 

 
 

         La începutul lunii iunie a acestui an, a avut loc 
ultima reuniune de proiect la şcoala parteneră din Franţa, 
la care au participat 4 cadre didactice şi 8 elevi. Pe lângă 
participarea la activităţile din şcoală, vizite la oficiale la 
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primărie, vizite la obiective istorice şi culturale, elevii 
români au participat la activităţi sportive alături de 
prietenii lor francezi: ciclism, escalade, căţărări. 
 

 
 

          În şcoala noastră s-a creat un colţ Comenius unde 
s-au expus lucrările copiilor din cele patru ţări, poze din 
mobilităţile efectuate, simbolurile ţărilor participante, 
astfel încât părinţii şi alţi membri ai comunităţii au fost 
informaţi despre derularea proiectului. Mobilităţile 
efectuate ne-au apropiat, ne-au făcut să cunoaştem locuri 
minunate, să înţelegem istoria şi cultura ţărilor partenere. 
Datorită acestui proiect s-au îmbunătăţit competenţele 
lingvistice şi tehnologice ale elevilor şi profesorilor. 
Contactele cu partenerii au facilitat comunicarea şi au 
dezvoltat deprinderile de muncă în echipă şi pe cele 
interpersonale.  
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Reuniune de proiect 

Besni, Turcia 
13-19.11.2011 

 
           În cadrul Proiectului Comenius ,, COME, COME 
WHOEVER YOU ARE!” în perioada 13-19.11.2011 a 
avut loc prima întâlnire de proiect în Turcia.  
          La această întâlnire de proiect au participat şcolile 
partenere din Spania, din România - Păuleşti şi 
Constanţa -, Franţa şi ţara gazdă Turcia. Din echipa de 
proiect al Şcolii Păuleşti au făcut parte 4 profesori şi un 
elev.  
 
14.11.2011 
Vizita a avut loc în oraşul Besni, (un district din 
Provincia Adiyaman) la Dumlupinar Ilköǧretim Okulu.  

 
 
 Generozitatea şi ospitalitatea gazdelor noastre ne-au 
făcut să ne simţim ca acasă şi în acelaşi timp să 
cunoaştem o altă cultură cu care nu avem ocazia să luăm 
contact în fiecare zi.  
          Prima noastră vizită în cadrul şcolii, a fost la 
grădiniţă, după această vizită am purtat discuţii în 
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legătură cu panourile Comenius expuse pe coridorul 
şcolii. Panourile de prezentare a ţărilor participante au 
fost confecţionate de elevi şi profesori. 
 

 
 
             În urma discuţiilor am cunoscut spiritul marelui 
filozof anatolian Mevlana Rumi Celaleddin, un mistic 
care a amalgamat în sine gânditorul şi artistul. În 
întreaga lui creaţie el a proslăvit iubirea divină, ghidul 
spiritual al biografiei sale. 
 

 
 
Iată cele şapte sfaturi ale lui Mevlana: 
,,În generozitate şi ajutor fii precum o apă curgătoare, 
  În dragoste şi mărinimie fii precum soarele, 
  În acoperirea greşelilor altora fii precum noaptea, 
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  În furie şi frustrare fii precum mortul, 
  În modestie şi simplitate fii precum pământul, 
  În toleranţă fii precum marea, 
  Ori trăieşte aşa cum eşti, ori fii ceea ce arăţi a fi.” 
După această întâlnire am vizitat oraşul Besni, mediul în 
care trăiesc elevii şcolii şi familiile lor. Parţial am făcut 
cunoştinţă cu obiceiurile şi tradiţiile lor, vizitând 
Moscheea din Besni, locul sfânt al locuitorilor acestui 
oraş.  

 
 
Ocupaţia de bază a oamenilor este agricultura, cultivarea 
legumelor şi fructelor, fapt ce se reflectă în bogăţia 
pieţelor locale.  
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După plimbarea în oraş ne-am reîntors la şcoală, unde 
am discutat programul  zilei următoare. 
 
15.11.2011 
A doua zi am participat la orele de curs ale elevilor (ora 
de matematică, educaţie tehnologică, limba engleză, 
limba turcă, religie) la diferite clase. 
 

 
 
            Am fost invitaţi la Inspectoratul Şcolar unde am 
fost primiţi de inspectorul general care  a apreciază 
oportunităţile oferite de  Programul Comenius şi a 
subliniat faptul că derularea unor astfel de proiecte oferă 
cadrelor didactice şi elevilor posibilitatea unor  
schimburi de experienţă în domeniul educativ, cultural şi 
pedagogic. Am fost de asemenea invitaţi la prefectura şi 
la primăria oraşului.  
           Următoarea întâlnire a partenerilor de proiect a 
avut ca scop selecţia logo-ului proiectului, precum şi 
denumirea site-ului proiectului. S-a discutat  şi despre 
activitatea şcolilor participante şi demersul individual al 
fiecărei şcoli. S-a hotărât ca website-ul proiectului să fie 
,,comeinwhoeveryouare.com’’. 
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Logo-ul conţine steagurile ţărilor participante, 

COMENIUS 2011-2013 şi un simbol care reprezintă 
două mâini împreunate, toate acestea fiind stabilite cu 
acordul fiecărei echipe de proiect. 
 
16.11.2011 
 
În această zi,  şcoala gazdă a organizat o excursie 
comună cu elevii la Barajul Atatürk, una dintre cele mai 
mari  centrale hidroelectrice construite în lume. 
 

 
 
          După o călătorie de câteva ore am ajuns în 
Şanliurfa, în oraşul profeţilor. Aici a trăit profetul 
Avraham. Conform legendei, crudul rege Nimrod a 
poruncit ca acesta să fie ars pe rug, dar focul s-a 
transformat în apă, iar cărbunii încinşi, în peşti. Acest lac 
este peştera lui Avraham şi este situată în curtea 
moscheii Halil Rahman construită în anul 1211. Peştii 
lacului sunt socotiţi ,,crapi sfinţi” şi sunt protejaţi prin 
lege.  
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Seara am participat la o reuniune, unde am făcut 
cunoştinţă  cu muzica poporului turc, cu dansul şi cu 
obiceiuri gastronomice specifice. 
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17.11.2011 
 
             Dimineaţa ne-am întâlnit cu toţii la şcoală, de 
unde am pornit într-un marş al fraternităţii în centrul 
oraşului Besni, elevii purtând pancarte, steagurile ţărilor 
participante şi având pe cap  bonete confecţionate de ei 
înşişi. 
 

 
 
       După amiază am participat la un spectacol oferit de 
elevii gazdă la Casa de cultură, în cadrul căreia fiecare 
şcoală participantă a făcut o prezentare a ţării de 
provenienţă şi a activităţilor din şcoală, program care s-a 
deschis cu imnul fiecărei ţări.  
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După program am vizitat un mic muzeu situat în 

clădirea casei de cultură. 
        Activitatea zilei s-a terminat cu înmânarea 
certificatelor de participare la activitate şi cu discuţii 
purtate pe tema proiectului şi stabilirea unor puncte 
importante privind următoarea şcoală gazdă - Constanţa 
din România.  
 
18.11.2011 
 
În ultima zi am făcut o excursie în oraşul Gaziantep. Am 
vizitat muzee şi moschee, şi nu în ultimul rând bazarul 
turc. 
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Reuniune de proiect –Guadalajara, 
Spania 

Luni, 19.11.2012 
Seara, în jurul orei 21.00, am ajuns în Madrid 

fiind călduros întâmpinaţi de către partenerii din cadrul 
proiectului. Aceştia ne-au condus spre Şcoala Rio Tajo 
unde elevii au fost aşteptaţi de către familiile gazdă. 

Marţi, 20.11.2012 
Întâlnirea tuturor participanţilor a avut loc în 

cadrul şcolii Rio Tajo, prilej de a lega prietenii, de a 
dezbate teme diverse şi de a prezenta informaţii 
referitoare la ţara de provenienţă, obiceiuri şi obiective 
turistice, la şcoala pe care o reprezintă fiecare membru şi 
la sistemul de învăţământ. Spaniolii ne-au prezentat 
şcoala şi ne-au oferit detalii despre modalitatea de 
organizare a claselor şi despre componenţa acestora. 
Şcoala are aproximativ 120 de elevi, cu vârsta între 3 şi 
12 ani proveniţi din toate colţurile lunii. Ceea ce ne-a 
impresionat este faptul că doar un procent minor sunt de 
origine spaniolă. În medie sunt 15 elevi pe clasă, în 
şcoala funcţionând şi o clasă simultană. De asemenea ne-
au oferit informaţii referitoare la sistemul lor de 
învăţământ: profesorii urmează obligatoriu un program 
de practică pentru a conştientiza dacă cariera didactică se 
potriveşte caracterului lor, abia apoi urmează examenul 
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în urma căruia primesc titlul de binefăcători ai statului 
urmând ca la fiecare 3 ani să li se mărească salariile fără 
a susţine un examen. De asemenea, ne-au relatat faptul 
că nu întocmesc dosare, planificări stufoase, ci doar 
schiţe după care îşi organizează activitatea la clasă. Am 
participat la activitatea instructiv – educativă a  unor 
cadre didactice, am comunicat cu elevii. 

A urmat apoi parada steagurilor. Copiii din 
fiecare ţară parteneră s-au adunat în grupuri şi au defilat 
pe imnul ţării prezentându-şi steagul. Tot pe grupe 
băieţii au format echipe de fotbal şi le-au denumit 
asemenea unui club renumit din ţara mamă şi au 
concurat. Fetele au jucat baschet, au făcut galerie sau au 
participat la diverse activităţi sportive.  
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La sfârşitul zilei am făcut un tur al oraşului, 
ghidul prezentându-ne atât obiectivele turistice care 
poartă amprenta istoriei, cât şi cele nou apărute. Am 
vizitat:  

 Catedrala San Nicolas construită în secolul al 
XVI-lea,  

 Biserica Santa Maria care în trecut a fost 
moschee şi care e un conglomerat de stiluri 
arhitecturale: coloanele şi clopotul în stil 
renascentist, interiorul stil baroc  

 Piaţa Santo Domingo considerată centrul 
oraşului, loc în care s-a descoperit o parte din 
vechea poartă a oraşului. 

 Palatul Infantes construit de Mendoza, căsătorit 
cu Maria del Luna care păstrează însemnele 
regale şi o coroană cu 12 inimi pe care sunt 
sculptate titlurile nobiliare. Interiorul este 
denumit Curtea leilor. În războiul civil, deoarece 
palatul a găzduit Academia Militară a fost ruinat, 
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însă a fost reconstruit în totalitate păstrându-se 
fiecare detaliu.  

 Vizita la Ayuntamiento sau Primăria 
Guadalajarei ne-a prilejuit ocazia de a conversa 
cu viceprimarul Guadalajarei care ne-a oferit 
informaţii referitoare la şcoală, oraş şi 
comunitate. 

 

 

Seara a constituit un prilej de a socializa atât cu 
membrii şcolilor partenere, cât şi cu elevii şcolii şi 

părinţii acestora. Părinţii au organizat o cină cu specific 
spaniol, mâncare gătită acasă. 
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Miercuri, 21.11.2012 
 Dimineaţă a avut loc o şedinţă de lucru despre 
acţiunile din cadrul proiectului.  

S-a hotărât ca vizita la Păuleşti să aibă loc în 
intervalul 18 – 23 martie 2013, iar cea din Saint Gervais 
Sur Mare între 3 – 8 iunie. 
 În ceea ce priveşte întâlnirea de la Satu Mare s-a 
hotărât ca membrii proiectului să aducă obiecte 
specifice, mâncare tradiţională, lucruri realizate de către 
elevi şi să organizeze un bazar. Profitul din vânzarea 
acestor bunuri se va utiliza în scopuri caritabile. 
 De asemenea, s-a decis realizarea unui CD 
imprimat cu logo-ul proiectului care conţine melodiile 
utilizate în cadrul proiectului, imnuri, tolerance songs şi 
o prezentare a beneficiilor pe care acesta l-a adus 
comunităţii, şcolii, cadrelor didactice şi elevilor în mod 
special. 
 Până în luna decembrie 2012 şcolile partenere au 
stabilit să organizeze un concurs de creaţie cu trei 
secţiuni: acrostih, caligramă şi poezie clasică pe tema 
toleranţei, prieteniei şi a păcii. Lucrările care vor obţine 
locul I vor constitui materialul unei cărţi cu ISBN alături 
de raportul final al fiecărei şcoli. Pentru diseminarea 
proiectului membrii au hotărât să realizeze un calendar 
pentru 2013. 
 După amiaza am petrecut-o vizitând, alături de 
elevii participanţi ai proiectului, cele mai importante 
obiective turistice din Madrid. Vizita a fost făcută în 
mişcare, din autocar, obiectivele au fost prezentate de 
către un ghid: 
 Strada Castelană 
 Centrul Economic 
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 Primăria 
 Băncile  
 Banca Espana del Credito 
 Stadionul Santiago Bernabeu 
 Down Town (Centrul Vechi) 
 Piaţa Venus şi Neptun 
 Cel mai scump hotel: Palace 
 Opera 
 Teatre şi cinematografe 
 Institutul Cervantes 
 Celebrul magazin de ceasuri Rolex 
 Ministerul Agriculturii, Ministerul Educaţiei, 

Ministerul Apărării 
 Muzeul Prado 
 Gara din centrul oraşului 
 Centrul cultural 
 Kilometrul 0 al oraşului 
 Castelul regelui Juan Carlos 
 Parcul Retire 

Joi, 22. 11. 2012 
Ca şi în fiecare dimineaţă a avut loc şedinţa 

partenerilor. Turcii au prezentat activităţile desfăşurate în 
şcoala din Besni, Turcia (fotografii, concursul de desene 
din cadrul proiectului, principiile lui Mevlana).  

După masă am fost în vizită la Siguenza, o 
regiune muntoasă superbă situată la o altitudine de 1000 
metrii.  

În zona medievală a oraşului se află Catedrala 
construită între secolele XII – XVII, construcţie 
influenţată de-a lungul timpului de mai multe stiluri 
arhitecturale: poarta e construită după tiparul stilului 
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roman, iar geamurile şi rezeta sunt realizate în stil baroc. 
Legenda spune că în perioada războiului civil Catedrala 
s-a transformat în fortăreaţă şi a fost atacată în 
permanenţă, drept mărturie stau urmele gloanţelor de pe 
ziduri. Această constatare este oarecum inexactă, ghidul 
recunoscând că este o strategie turistică. Explicaţia 
logică a fenomenului ar fi utilizarea unor ustensile 
ascuţite care serveau meşterilor drept susţinere în 
escaladarea zidurilor în vederea înălţării acestora la 
cerinţele episcopilor care doreau un edificiu impunător. 

Catedrala se află în piaţa Mayor, renumită pentru 
coridele organizate în trecut, pentru piaţa negustorilor şi 
totodată pentru Poarta suspinelor, loc de pedeapsă pentru 
răufăcători. Urcând pe dealurile Siguenzei am vizitat 
Biserica Santiago din secolul XII şi Biserica Vincente, 
precum şi Poarta de Est care pe vremea ciumei din 
Epoca Medievală era singura cale de aprovizionare a 
bolnavilor.  

În vârful dealului triumfător se află Castelul 
Parador de Turismo datat din secolul XV. Documentele 
demonstrează faptul că Blanca de Bourbone, fiica 
ducelui de Burbone, părăsită de regele tiran după 
căsătorie, a stat patru ani în acest castel fără a avea 
posibilitatea de a ieşi. A doua regină Isabel a locuit în 
castel şi a cerut bani lui Mendoza pentru întreţinerea 
castelului şi pentru armată. În 1975 a devenit hotel cu 80 
de camere şi două săli pentru evenimente festive.  

Aproape de castel se află Poarta de fier unde 
odinioară soldaţii străjuiau în permanenţă pentru a 
percepe taxă comercianţilor dornici de a-şi vinde marfa 
în Plaza Mayor. Denumirea căii de acces nu se referă la 
aliajul din care este confecţionată, ci la stricteţea 
soldaţilor. 



Come, come whoever you are! 
Comenius Multilateral Project 

2011-2013 

 
Școala Gimnazială Păulești 

Județul Satu Mare 

    
Pa

gi
na

26
 

Străbătând străduţele înguste ale vechiului oraş 
am ajuns la casa familiei unui anume Doncel (Virgin), 
greu încercată de moartea acestuia la doar 25 de ani. 
Statuia ridicată în memoria fiului decedat stârneşte 
controverse datorită numelui, ştiindu-se că Doncel a avut 
o fiică. 

 Seara ne-am despărţit într-o notă festivă luând 
cina la restaurantul Star’s Cafe. 

 

Vineri, 23.11.2012 
Dimineaţa a avut loc ultima întâlnire a 

partenerilor în cadrul căreia a avut loc un schimb de 
impresii, toţi fiind de-a dreptul încântaţi şi s-au stabilit 
ultimele detalii despre întâlnirea de la Satu Mare. 

Elevii şcolii, împreună cu elevii participanţi în 
cadrul proiectului au prezentat Spectacolul toleranţei. 

    

Impactul asupra instituţiei 
dezvoltarea curriculum-ului scolii prin introducerea 

unor noi opţionale ce vizează învăţarea limbilor străine, 
folosirea accesului la internet şi a noilor echipamente în 
acest scop 

perfecţionarea resurselor umane de care dispune şcoala 
prin viitoare participări la stagii de perfecţionare în ţară 
şi în străinătate 

creşterea prestigiului şcolii datorită implicării şcolii în 
diverse proiecte internaţionale şi transformarea ei într-o 
şcoală cu adevărat europeană 
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Impactul asupra elevilor  
învăţarea de către aceştia a limbilor străine şi 

dezvoltarea capacităţilor lor de a comunica în limbile de 
circulaţie internaţională 

folosirea mijloacelor de care dispune şcoala (mijloace 
moderne de prezentare, material didactic vizual şi audio) 
în scopul învăţării active a limbilor străine folosirea 
accesului permanent al scolii la internet, ca o 
oportunitate pentru discuţiile şi schimburile între elevii 
noştri şi vorbitori nativi ai limbilor străine în scopul 
dezvoltării capacităţilor lor de comunicare 

realizarea de schimburi interculturale cu elevi din alte 
ţari europene, consecinţa fiind schimbarea mentalităţii 
acestora şi lărgirea orizontului lor cultural 

implicarea elevilor în realizarea de proiecte şi 
portofolii pe tema valorilor promovate de Uniunea 
Europeana va asigura caracterul activ-participativ al 
educării acestora, formarea spiritului lor civic şi 
conştientizarea necesităţii apartenenţei ţării noastre la 
cultura şi civilizaţia europeană. 

Concluzii 

Diferit culturii noastre e felul în care îşi organizează 
activităţile zilnice: dispun de cele mai rapide trenuri din 
lume şi au timp liber între orele 2 – 5. Oamenii sunt 
foarte relaxaţi, petrec mult timp cu prietenii, de obicei 
cinează în oraş şi duc o viaţă de noapte. 
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În cafenele şi baruri au obiceiul de a arunca sub scaune 
ambalajele deoarece dacă nu este mizerie (capace, coji de 
seminţe, hârtii) acel local nu este frecventat, nu se 
numără printre cele de top. 

Sistemul de învăţământ - profesorii urmează obligatoriu 
un program de practică pentru a conştientiza dacă cariera 
didactică se potriveşte caracterului lor, abia apoi 
urmează examenul în urma căruia primesc titlul de 
binefăcători ai statului urmând ca la fiecare 3 ani să li se 
mărească salariile fără a susţine un examen. De 
asemenea, ne-au relatat faptul că nu întocmesc dosare, 
planificări stufoase, ci doar schiţe după care îşi 
organizează activitatea la clasă. 

Program de lucru lejer, copiii nu sunt suprasolicitaţi şi au 
libertate de mişcare în timpul activităţilor instructiv – 
educative, ceea ce se dovedeşte a fi eficient. 
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Reuniune de proiect 

Saint Gervais sur Mare, Franţa 
03-08.06. 2013 

 
 
 Duminică, 2.VI. 2013 
 Puţin peste miezul nopţii am pornit emoţionaţi şi 
visători spre ceea ce avea să fie ultima noastră întâlnire, 
din cadrul proiectului, cu prietenii noştri din Turcia, 
Spania, Franţa şi România (Constanţa). Drumul a fost 
lung, însă entuziasmul elevilor a şters orice urmă de 
oboseală.  
 Ajunşi în Saint Germain sur Mare, am fost 
întâmpinaţi călduros de către cadrele didactice, părinţii şi 
copiii gazdă. 
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 Luni, 3. VI. 2013 
 Următoarea zi a fost una a revederilor, a 
discuţiilor referitoare le activităţile viitoare, prima 
întâlnire de proiect, la care au participat toate delegaţiile, 
având loc după cină. 
 
 Marţi, 4.VI. 2013 
 Dimineaţă ne-au fost prezentate cadrele didactice 
ale Şcolii din Saint Gervais sur Mare, precum şi clădirea 
în care funcţionează şcoala primară. Am aflat astfel că 
şcoala nu are un efectiv mare de elevi, că aceştia provin 
din familii fără posibilităţi materiale deosebite şi că, în 
ciuda efortului Primăriei, sistemul educativ din această 
zonă nu poate oferi soluţii familiilor cu copii sub trei ani, 
motiv pentru care multe dintre mame demisionează sau 
aleg să-şi lase copiii în grija bunicilor.  
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        Am vizitat apoi şcoala de centru din Bedarieux, 
instituţie impozantă prin suprafaţă şi prin dotări 
materiale.  
 

 
 
          În această instituţie studiază aproximativ 1000 de 
elevi cu vârste cuprinse între 11 şi 18 ani, fiind împărţiţi 
în cele două cicluri de învăţământ: secundar şi superior. 
Managerul unităţii mărturisea că elevii au autonomie în 
ceea ce priveşte timpul alocat studiilor şi că sunt direct 
responsabili de clădirea viitorului. 
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 Şcoala beneficiază de un CDI impresionant, 
spaţiu special amenajat pentru studiu individual sau 
pentru activităţi comune, concursuri, ateliere.  
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În timpul vizitei noastre o parte din elevi studiau 

individual, 

 
 
...iar o altă parte participau la un atelier de lectură 
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Am vizitat apoi sala de creaţie 
 

     

 
 
Cea de muzică, în care elevii ne-au delectat cu o piesă 
ritmată şi cu versuri pline de optimism. 
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Şi nu în ultimul rând pe cea de sport 
 

 
 
 Seara primarul satului Saint Gevais sur Mare, ne-
a întâmpinat în clădirea primăriei, exprimându-şi 
mândria şi recunoştinţa faţa de cadrele didactice care au 
muncit pentru reuşita proiectului Comenius. În semn de 
mulţumire, coordonatorii proiectului au primit titlul de 
cetăţean de onoare. 
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 Primarul nu a uitat însă nici de elevi, oferindu-le 
acestora câte un ghiozdan, în semn de amintire. 
 

 
 

 Am părăsit clădirea primăriei flataţi de atenţia 
acordată şi am păşit spre cina la care ne-au onorat cu 
prezenţa primarul, cadre didactice de la Şcoala Saint 
Gervais sur Mare, precum şi directoarea Şcolii din 
Bedarieux. 
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Miercuri, 5.VI. 2013 
Această zi a fost dedicată vizitării şcolii din Saint 
Gervais sur Mare şi a împrejurimilor. 
Am făcut un tur al şcolii şi am constatat, cu uimire, 
faptul că deşi şcoala are un efectiv de aproximativ 90 de 
elevi, dotările sunt senzaţionale. Şcoala beneficiază de 
laboratoare moderne, clase dotate cu videoproiector şi 
calculatoare şi de două CDI – uri. 
Centrul de relaxare 
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Laboratorul de fizică/ chimie 
 

 

 
 
Sala de muzică 
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 Vizitarea şcolii a fost succedată de vizita la o 
fortăreaţă. Acum am aflat că satul datează din secolul X, 
iar Biserica este atestată documentar din secolul XIII. 
Zona a beneficiat de o perioadă de prosperitate de 
aproximativ 100 de ani, timp în care o importantă 
cantitate de cărbune a fost extrasă din munţii din zonă. 
După închiderea minelor, populaţia a început să scadă 
considerabil, în prezent zona fiind populată de 
aproximativ 800 de locuitori.  
 Castelul reprezintă o dovadă a timpurilor de mult 
apuse şi o sursă de informare pentru cercetătorii care 
anual petrec 2 luni în zonă. Totul este constituit din 
piatră sculptată , se presupune că, în trecut, clădirea ar fi 
avut două nivele, având în vedere faptul că zidurile 
actuale au 9 metri.  
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         Seara, profesori, elevi, părinţi, localnici şi 
oficialităţi, au participat la o cină tradiţională în aer liber, 
pe ritmurile formaţiei Pena. 
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Joi, 6. VI. 2013  
O zi minunată dedicată sportului. 
Prima oprire a fost în Parcul Acrobatic 
Arbracadabranche în care au domnit  distracţia şi voia 
bună. Am traversat trasee printre copaci la înălţimi 
considerabile, lucru care i-a fermecat pe elevii noştri. 

 
 
Natura a fost gazda noastră întreaga zi.... 
A urmat un picnic pe malul unui râu. 
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O plimbare pe bicicletă..... 

 
Escaladarea unei stânci.... 
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...iar ziua s-a încheiat minunat, cu spectacolul oferit de 
elevii şcolii din Saint Gervais sur Mare 
 

 
 
Şi cu înmânarea certificatelor 
 

 
 
Vineri, 7. VI. 2013 
         În această zi am vizitat castelul medieval din 
Carcassonne, o zonă turistică minunată. 
        Castelul datează din secolul XIII, are 3 kilometri ca 
suprafaţă şi 52 de turnuri. A constituit un punct strategic 
în războaie datorită siguranţei oferite, însuşi regele 
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hotărând să mute aici cu familia. Bogăţia regatului este 
evidenţiată de podelele de marmură şi de sălile imense. 
După instaurarea păcii, castelul – fortăreaţă şi-a pierdut 
rostul, însă a devenit un obiectiv turistic important şi loc 
de desfăşurare a Festivalului de Muzica. 
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Sâmbătă, 7.VI. 2013 
 O zi a despărţirilor şi a promisiunilor revederii. 
 
Duminică, 8. VI. 2013 
 Drumul spre casă. 
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COMENIUS 2011-2013 

„Come, come, whoever you are!” 
- impresii - 

Turcia – Spania – Franţa – Romania 
 

 Deniştean Daniel 
clasa a VI-a 

 
          Despre proiectul “Comenius” sunt multe de spus, 
dar în primul rând putem menţiona faptul ca el 
promovează PACEA, PRIETENIA, FRATERNI-
TATEA, IUBIREA şi TOLERANTA între toţi oamenii, 
fie ei copii sau adulţi. 
         În  acest proiect am avut ca parteneri şcoli din 
Turcia, Spania, Franţa şi nu în ultimul rând, România. 
Comenius a ajutat cate un grup de copii din fiecare ţară 
pentru a vizita alte ţări minunate care au participat în 
cadrul lui. 
         Deci, acum sa trecem la subiect: „Ce a însemnat, ce 
însemnă, şi ce va însemna proiectul <<Comenius>> 
pentru mine?” 
          La început, proiectul „Comenius” mi s-a părut o 
ocazie de a vizita alte ţari, locuri, într-un cuvânt, o 
excursiune. Acum înseamnă un mod de a schimba 
viitorul altor copii ca mine, ca voi, care vor să trăiască 
împreună, în pace, şi să fie toleranţi unii cu alţii. Iar ce 
va însemna?   El va fi o frumoasă amintire care mi-a 
marcat viaţa pentru totdeauna. 
         Acest proiect m-a ajutat sa vad ceea ce alţi copii, 
din păcate, nu pot. M-am simţit minunat în cadrul 
proiectului, la familiile la care am locuit, şi în locurile pe 
care le-am vizitat. A fost impresionant, mi-am făcut 
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prieteni noi cu care comunic şi azi prin intermediul 
internetului deoarece, din păcate, locuim poate chiar la 
mii de kilometri distanţă. A fost o ocazie unică în viaţă 
care ne-a marcat, pe unii poate chiar i-a ajutat să îşi 
împlinească visul, şi alţii au experimentat noi mijloace 
de transport cum ar fi  avionul, metroul, poate chiar şi 
trenul. 
        „Comenius” este un proiect despre care ne vom 
aminti tot restul vieţii cu drag şi le vom putea mulţumi 
din toată inima directorilor reprezentanţi ai fiecărei şcoli.      
În cazul meu, pot sa-i mulţumesc cu drag doamnei 
directoare a Scolii Gimnaziale Păuleşti, d-nei Florica 
Tămaş. 
                                              VA MULŢUMESC!!! 
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Reflecţii… la final de proiect 
 
 
 
         Pentru şcoala noastră, derularea acestui proiect a 
însemnat o sporire a prestigiului în comunitate şi 
reprezintă o experienţă pe care o vom valorifica în alte 
proiecte. Pentru noi, profesorii  participanţi la aceste 
reuniuni de proiect, reprezintă un veritabil schimb de 
experienţă, o incursiune didactică, culturală, derulată sub 
semnul cordialităţii şi ospitalităţii partenerilor noştri. 
Pentru elevii noştri, acest proiect a generat o serie 
experienţe în premieră: prima călătorie cu avionul, cu 
metroul, primul contact cu Marea Neagră, unii chiar cu 
Marea Mediterană, prima vizită în capitala României, 
Franţei, Spaniei. 
        Proiectul a avut un puternic impact pozitiv asupra 
tuturor beneficiarilor. Astfel, a crescut mult încrederea 
cadrelor didactice în capacitatea de a duce la capăt un 
proiect, a sporit gradul de implicare al elevilor, dascălilor 
şi părinţilor pe măsura derulării proiectului, au apărut 
satisfacţii morale pentru toate categoriile. 

 


