
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUR CULTURE AND HISTORY THROUGH ACTIVE PARTICIPATIVE METHODS 

 

20 decembrie 2017- 20 decembrie 2019 - OCHAP 

 

2017-1-RO01-KA219-037129 

 

PROIECT DE PARTENERIAT STRATEGIC 

 

ACTIUNEA CHEIE 2 

 

COOPERAEA PENTRU INOVARE SI SCHIMBURI DE BUNE PRACTICI 

Coordonator: Colegiul Naţional “ Ienăchiţă Văcărescu” Târgovişte - Romania 

Parteneri: 

 

IES SANTOS ISASA – Montoro – Spania 

 

MH Med High LTD – Larnaca – Cipru 

 

1st General High School of Petroupolis – Atena – Grecia 

 

Escola Básica e Secundária de Machico – Machico – Madeira – Portugalia 

 

RIGAS SERGEJA ZOLTOKA VIDUSSKOLA – Riga - Letonia 



Proiectul îşi propune să dezvolte interesul elevilor pentru istorie, artă şi cultură din perspectiva trecut-prezent- viitor, pentru a fi 
capabili să gestioneze problemele societăţii viitoare şi pentru a conştientiza apartenenţa lor la spaţiul comun European fără  

discriminare, rasism şi xenofobie, prin intermediul metodelor de lucru formale şi non-formale (metode de gândire critică şi activ 

participative) dobândite de către profesori prin împărtăşirea, confruntarea şi schimb de idei şi practici specifice de lucru cu elevii. 

 

Obiective: 

 

1. Stimularea interesului a 150 de elevi pentru cunoaşterea istoriei, artei şi a culturii naţionale precum şi a culturii comune europene 

 

2. Sensibilizarea şi motivarea a 150 de elevi pentru cunoaşterea, respectarea şi protejarea patrimoniului UNESCO la nivel 

European, prin plasarea centrală a elementelor acestuia în diverse contexte transdisciplinare 

 

3. Dezvoltarea capacităţii a 40 de profesori din cele şase şcoli pentru conceperea unor activități didactice atractive, prin uti lizarea şi 

integrarea metodelor moderne de predare-învăţare-evaluare, atât a istoriei cât şi a altor discipline. 

 

4. Creşterea calităţii educaţiei la nivelul celor şase şcoli prin integrarea eficientă în context transdisciplinar a elementelor  de educație 

formala, non-formală si informală în vederea prevenirii părăsirii de timpuriu a şcolii. 

 

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. 

 

 

În perioada 5-11.04.2019  au avut loc la Montoro-Spania alte activități LEARNING/TEACHING/TRAINING ACTIVITIES. 

Din Romania au participat elevii Costache Alexis, Ghirdoveanu Teodora, Roman Oana, Vacariuc Daria şi profesorii: Zepişi 

Simona, și Săvescu Cornelia. Au avut loc activităţi specifice pentru profesori şi elevi, dar şi activităţi comune. 

Montoro este un oraș din Spania, situat în provincia Cordoba din comunitatea autonomă Andaluzia, Spania. Acesta este situat 

la aproximativ 45 km la est-nord-est de capitala provinciei, Córdoba. Are o suprafață de 586,1 km² și o populație de 9.436 

locuitori. 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Spania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Provincia_Cordoba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Andaluzia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Spania
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba,_Spania


 

Programul reuniunii a cuprins:  

A. Activităţi comune profesori şi elevi 

 

- Întâlnirea de BUN VENIT – s-a desfășurat la Teatrul din Montoro , în cadrul căreia a fost prezentată echipa de proiect 

din școala gazdă, primarul orașului a ținut un scurt discurs, urând bun venit tuturor participanților și a fost prezentat un ppt 

cu orașul. Fiecare participant a primit o mapă ce cuprindea: o hartă a Andaluziei, a Cordobei, a orașului Montoro, un 

calendar, o prezentare a sarbătorii Patios de Cordoba, programul întâlnirii și obiecte de scris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Prezentarea tradițiilor de Crăciun -fiecare țara a prezentat tradițiile și obiceiurile specifice 

fiecăreia în perioada Craciunului 

 

 

 

 

 

 

 



 

-    Workshop- atât elevii cât și profesorii au pictat o sacoșă din pânză ce evidenția festivalul Patios de Cordoba ce a fost 

inclus în  Lista UNESCO a siturilor Patrimoniului Cultural Mondial Imaterial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

- Vizită tematică în Cordoba  

Cordoba, cel mai important oras din Andaluzia dupa Sevilla, se afla la poalele muntilor Sierra de Cordoba, pe o campie care 

aluneca usor spre raul Guadalquivir.  Cordoba este un important punct de referinta a culturii europene, un amestec al diverselor culturi 

care s-au stabilit aici de-a lungul istoriei.  Centrul vechi istoric al Córdobei a fost înscris în anul 1984 pe lista patrimoniului cultural 

mondial UNESCO. 

 În Cordoba au fost vizitate Turnul Calahorra, Podul Roman, Castelul regilor creștini, Sinagoga și Catedrala –Moschee 

Podul Roman a fost primul pod construit peste Guadalquivir, datează din sec I d.Chr. , a fost construit pentru apărare, apoi ca 

închisoare , apoi ca sediu a gărzii civile în prezent fiind muzeu. 

Sinagoga este singura păstrată din Andaluzia. Ea a servit ca spital, apoi ca grădiniță iar în prezent este declarată Monument 

Național. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/UNESCO


Marea Moschee din Cordoba cunoscută ca și ”Catedrala Adormirii Maicii Domnului” este cel mai vechi și semnificativ 

exemplu de arhitectură islamică spaniolă. A fost construită sub conducerea primului emir musulman Adb ar-Rahman ca parte atașată a 

palatului său. 

Castelul regilor creștini a fost în trecut reședința regelui Fernando II de Aragon și al Isabelei I de Castillia, apărători ai 

creștinismului.A fost apoi cedat Bisericii , a fost apoi închisoare după care a devenit muzeu. Are gradini impresionante cu palmieri, 

chiparoși, portocali, lămâi , fântâni și lacuri în trepte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Turul orașului Montoro, Fotocompetiție - 

obiectivul activității a fost ”axa timpului” prin care fiecare 

imagine/obiectiv trebuia asociat cu informațiile date pe 

parcursul turului, prezentate sau scrise pe plăcuțe în clădiri. Ș-

a folosit aplicația QR Code și activitatea ș-a desfășurat în Piața 

Spania din Montoro. 



 

-Prezentarea legendelor și miturilor locale sau regionale de către fiecare țară -România a prezenta sceneta de teatru 

”Dracula”. 

 

 

 

 

 

 

 

-Vizită in Sevilla- Sevilla este capitala regiunii autonome Andaluzia și a provinciei Sevilla din Spania. Este al patrulea oraș ca 

mărime din Spania după Madrid, Barcelona și Valencia și al 31-lea oraș din UE cu o populație de aproape 689.434 de locuitori în 

orașul proporiu-zis și peste 1.535.379 în zona metropolitană în anul 2016. După o legendă, orașul a fost fondat de eroul grec Heracle. 

Sevilla este considerată centrul artistic, cultural, financiar, economic și social al sudului Spaniei. 

In Sevilla au fost vizitate Catedrala Giralda și a Biserica El Salvador, Piața Spania și Parcul Maria Luisa. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comunit%C4%83%C8%9Bile_autonome_ale_Spaniei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Andaluzia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Provincia_Sevilla
https://ro.wikipedia.org/wiki/Spania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_municipiilor_din_Spania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Spania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://ro.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://ro.wikipedia.org/wiki/Valencia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_ora%C8%99elor_din_Uniunea_European%C4%83_dup%C4%83_m%C4%83rime
https://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_Europeana
https://ro.wikipedia.org/wiki/2016
https://ro.wikipedia.org/wiki/Heracle


Catedrala din Sevilla, palatul Alcázar (Real Alcázar de Sevilla) și „Archivo General de Indias” din Sevillia au fost înscrise în 

anul 1987 pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO. Catredrala Sfânta Maria din Sevilla este o catedrală romano-

catolică din orașul Sevilla, Spania. Aceasta este cea mai mare biserică din țară și a treia biserică după mărime din lume. De asemenea 

ea este una din cele mai importante biserici construite în stil gotic din lume. Catedrala este renumită pentru faptul că aici se află  

mormântul lui Cristofor Columb. 

Piața Spania este decorată cu o zidărie aparentă din cărămidă, marmurăși ceramic ce simbolizează unitatea dintre Spania și 

ve4chile sale colonii.Această piață este străbătută de un canal peste care trec 4 poduri, symbol al celor 4 regate spaniole. Alături sunt 

bănci îmbrăcate în faianță și acestea reprezintă cele 48 de provincii spaniole cu harta și scuturile lor. 

 

 

 

 

 

 

-Asistarea la o lecție de istorie 

-Workshop –Flamenco –am învățat cum se realizează din hârtie floarea specifică, purtată de femeile spaniole  și câteva 

dansuri spaniole. 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Catedrala_din_Sevilla
https://ro.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Romano-Catolic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Romano-Catolic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sevilla
https://ro.wikipedia.org/wiki/Spania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cristofor_Columb


 

-Aprecierea activităților și argumentarea activității favorite 

B. Activităţi pentru elevi 

-Jocuri de intercunoaștere -  Joc 1- elevii dispuși pe două cercuri aruncau mingea de la unul la altul  și cel care o primea 

trebuia să își spună numele și ce așteptări are pe parcursul celor 5 zile. 

    -Joc 2- Exercițiu de preferințe ”Bingo” –fiecare avea de completat o foaie cu numele copiilor 

cărora li se potrivea un anumit lucru (culoarea albastră,cui îi place fotbalul, cine știe să gătească, să cânte la un instrument,etc). 

Apoi prin întrebări fiecare va descoperi persoanele. 

    -Joc 3-elevii au fost  împărțiți pe grupe de câte 3: unul era orbul, altul mutul și altul ciungul. 

Scopul era ca mutul să transmit un mesaj ciungului, iar acesta orbului. 

 

 

 

 

 

 

-Workshop- elevii împărțiți pe țări au avut de creat postere cu tradiții UNESCO dar pentru o altă țară. România a realizat 

posterul pentru Fado- Portugalia . Ș-a folosit aplicația Canva , iar posterele au fost tipărite și afișate în școală. 

 

 

 

 



 

 

-Activitate –Treasure Hunt- jocul presupunea căutarea unor indicii în curtea moscheei din Cordoba (ani, numele unor pomi, 

detalii de arhitectură,etc) corelate cu cifre și litere, urmând ca în final să descopere numele râului ce trece prin Cordoba. Echipa care 

găsea prima era cea câștigătoare.  

-Interviuri pentru turiști-au fost făcute în Cordoba, când elevii împărțiți pe grupe trebuiau să intervieveze turiștii despre 

impresiile despre Cordoba, dacă cunosc obiectivele din Cordoba, ce le-a plăcut cel mai mult etc. 

-Workshop- pictură pe piatră cu motive diferite ce se regăseau în arhitectura Cordobei . Activitatea a fost desfășurată  la 

Muzeul de arheologie din Cordoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Workshop –Librăria virtuală –Mituri și legende 

-Quizzuri- folosind aplicația Kahoot elevii împărțiți pe grupe au avut de răspuns la întrebări legate de UE și de UNESCO 



-Activitate-Treasure Hunt- in Parcul Maria Luisa din Sevilla în care elevii împărțiți pe grupe aveau de răspuns la întrebări  pe 

baza indiciilor din parc.Fiecare întrebare rezolvată (ex. Ani istorici, numărul vaselor chinezești, animalele pictate în fântâni, numele 

inscripționate, etc) avea un număr de puncte. Era câștigătoare echipa ce avea cele mai multe puncte. 

 

 

 

 

 

 

C. Activităţi pentru profesori 

- Dinamic Grup – a fost realizat la școala gazdă. Fiecare a avut de completat propriul portret chinezesc iar ceilalți 

participanți trebuiau să recunoască despre ce participant este vorba. 

- Workshop- profesorii au prezentat câte o activitate formală și o activitate non-formală implementată la nivelul fiecărei 

tări. România a prezentat activitatea formală pe tema ”Defectele vederii” și cea non-formală ”Muzeul matematicienilor 

celebri”. 

- Vizită la Centrul Flamenco 

- Vizită la Muzeul de arheologie din Cordoba 

- Vizitarea grădinilor cu flori ce participă la festivalul anual Patios de Cordoba. 

- Participarea la o activitate non-formală organizată de școala gazdă 

 -   Reuniune de organizare a activităţilor viitoare cu coordonatorii de proiect (au fost discutate diverse aspecte legate de: 

monitorizare, evaluare, diseminare, biblioteca virtuala, activităţi în progres, activităţi viitoare, publicarea materialelor pe padlet-urile 

create, eTwinning, raportarea intermediară, Mobility Tool, programul reuniunii din Cipru,  jurnalul proiectului, etc). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Evaluarea întâlnirii și înmânarea certificatelor fiecărui participant.  

- Festivitatea de încheiere a întâlnirii cu dans tradițional spaniol. 

Material realizat de prof. Săvescu Cornelia  


