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THE PLANET IN OUR HANDS 

(PLANETA ÎN MÂINILE NOASTRE) 

 
În cadrul proiectului de parteneriat şcolar multilateral Comenius în perioada 17-21 martie 

2014 Colegiul Tehnic ”Constantin Brâncuși” din Oradea, România a fost gazda celei de-a 5 a 
reuniuni de proiect. 

Au participat profesori şi elevi din ţările partenere : Humán Középiskola ”Szent-Györgyi 

Albert” Középiskolája din Kecskemét, UNGARIA, Liceum Ogólnokształcace w Kamienicy Polskiej 

din Kamienica Polska, POLONIA, OSNOVNA ŠOLA LAVA din Celje, SLOVENIA, PMG “Sv. Kliment 

Ohridski” din Montana, BULGARIA,  Mehmet Baydar Lisesi din Istanbul, TURCIA 

Obiectivele întâlnirii au fost: 
 Diseminarea bunelor practici pentru prevenirea  și combaterea poluării apei; 

 Promovarea importanței protejării mediului înconjurător ; 

 Dezvoltarea abilităților de comunicare verbală într-o limbă străină ;  

 Promovarea importanţei diversităţii culturale într-o Europă unită; 

 Diseminarea rezultatelor și exemplelor de bună practică ce pot fi de folos altor școli și 
comunităților școlare educaționale; 

 Cultivarea prieteniilor internaționale ca punți între diferite comunități; 

 Stabilirea obiectivelor principale pentru ultima mobilitate ce va avea loc în Ungaria. 



  

Descrierea reuniunii 
 

Duminică, 16 martie 2014 delegațiile 
partenerilor de proiect au fost întâmpinate 
călduros de profesorii, elevii și părinții români 
în fața hotelului Aqua Park President unde au 
fost cazați profesorii delegațiilor străine. Elevii  
au fost preluați de familiile care i-au găzduit; 
s-au bucurat de ospitalitatea acestora și au 
putut observa cum învață, cum trăiesc, 
programul de școală al elevilor români. 

Luni, 17 martie 2014 partenerii de 
proiect au fost întâmpinați la intrarea în școală 

în mod tradițional românesc cu pâine și sare, apoi au fost conduși în sala festivă a colegiului  
unde în prezența d-lui Mieluț Florian reprezentantul din partea ISJ Bihor, cadre didactice de la 
alte școli din oraș, a conducerii școlii, a echipei de proiect și a invitaților din partea presei locale 
a avut loc deschiderea oficială a reuniunii de proiect. 

         
 

După aceea oaspeții au urmărit un scurt program artistic oferit de elevi și apoi au vizitat o 
parte din atelierele școlii. 



  

              
 

           
 
A doua parte a zilei a fost dedicată prezentărilor PPT ale școlilor și activităților desfășurate 

de fiecare țară implicată în proiect, prezentări realizate și prezentate de elevi din fiecare școală 
precum și desfășurării unor activități practice. Gazdele au pregătit un număr de patru activități 
legate atât de tema proiectului cât și de tema mobilității. Pentru primele trei activități elevii au 
fost împărțiți în trei grupe, fiecare grupă  plecând de la tema de bază, și anume protejarea apei 
a avut de realizat o prezentare PPT, un panou comun pentru care fiecare țară a trebuit să 
realizeze o planșă cu desene tematice și mesaje, realizarea unor piramide din hârtie în 
miniatură pe care au notat numele țării, orașul, școala și un mesaj tematic. Pe toată perioada 
derulării activităților practice de către elevi, profesorii s-au întrunit într-o ședință de lucru în 
care au discutat despre ceea ce s-a realizat până în prezent, despre pagina web a proiectului și 
nu în ultimul rând s-au revizuit activitățile care trebuie să se desfășoare în continuare. Ultima 
activitate a fost una comună, pentru profesori și elevi și a constat în plantarea unor copaci de 
Tuia în givece personalizate (ghivecele au fost personalizate înainte de vizită de către elevii 
români). 



  

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

      
 

      
 

      



  

 
 
 
Marți, 18 martie 2014 la ora 9.30 ne-am întâlnit cu toții în centru orașului Oradea pentru a 

le oferi oaspeților un tur al orașului. Primul obiectiv vizitat a fost Pasajul Vulturul Negru unde 
oaspeților li s-au adus la cunoștință câteva informații legate de istoria acestuia apoi ne-am 
îndreptat către faimoasa Biserică cu lună. În jurul orei 10.30 am fost așteptați la Primărie unde 
ne-a întâmpinat cu căldură viceprimarul orașului care a salutat cu entuziasm ideea proiectului și 
a vorbit despre importanța și rolul major pe care îl are educația în ceea ce privește 
responsabilizarea cetățenilor de azi și de mâine privind protejarea mediului. Profitând de 
frumoasa zi de primăvară i-am invitat pe oaspeții nostri să urce în Turnul Primăriei de unde au 
putut admira orașul. După aceea am vizitat una dintre cele 5 uzine de apă ale orașului și anume 
Uzina nr. 2. 

După amiaza ne-am petrecut-o într-o plimbare prin centrul orașului unde oaspeții au putut 
admira Teatrul de stat precum și alte clădiri reprezentative din istoria urbei. 

Seara, elevii au beneficiat de un program comun cu activități distractive la Aqua Park 
President in timp ce profesorii au servit o cină tradițională la un restaurant cu specific din oraș. 



  

  

  



  

    
 

    
Miercuri, 19 martie 2014 am pornit către unul dintre punctele de referință ale Transilvaniei, 

mai precis Salina Turda situata în județul Cluj la aproximativ la 200km de Oradea. Drumul a fost 
plăcut oferindu-le oaspeților nostri peisaje de neuitat. Ajunsi la Salină am fost întâmpinați de 
unul dintre ghizi care a fost dornic să ne prezinte cât mai multe informații despre obiectivul 
vizitat. La întoarcerea spre Oradea am facut un  popas la Piatra Craiului unde am admirat 
priveliștea și de unde oaspeții și-au cumpărat suveniruri  

 

      



  

 
 

   
Joi, 20 martie 2014 am vizitat una dintre cele mai cunoscute atracții ale județului Bihor și 

din țară, anume Peștera Urșilor situată în localitatea Chișcău la aproximativ 1oră și 30 de 
minute față de Oradea după care am poposit puțin și la Muzeul de etnografie Horea Aurel 
Flutur din apropiere. Seara s-a încheiat cu oferirea unei cine festive de către partea română, 
ocazie cu care au fost înmânate și certificatele de participare la reuniunea din Romania. Am 
avut ocazia de a discuta și despre proiectele noastre de viitor, toți partenerii fiind de acord că 
de-a lungul celor doi ani am reusit să formăm un grup unit în cadrul căruia colaborarea și 
comunicarea au fost excelente, lucru ce ne va permite ca în anii care vor urma să continuăm 
proiectele de colaborare sub auspiciile și cu finantarea U.E. prin noile proiecte Erasmus +. 
Ultima zi a reuniunii a fost dedicată discuțiilor referitoare la ultimele documente pe care le vom 
avea de elaborat, depunerea raportului final și încărcarea produselor pe platforma EST. 

       



  

 

     
 

 
 

   



  

 

    
 

     
 

     



  

 
 
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie 

(comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă 
pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 


