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             În perioada 13 – 18 mai 2013 a avut loc cea de-a opta reuniune a proiectului Comenius A 

Cultural Journey through Europe Wonderland, la Istituto Comprensivo 20 San Michele, Verona, 

Italia. La această activitate au participat: Oana-Andreea Stoe - profesor responsabil cu programe 

europene la nivelul şcolii Erbiceni, Florentina Minea – membru de proiect, Andreea Pădureţ şi 

Petronela Morariu – eleve în clasa a VIII-a A. Programul activităţilor din timpul acestei reuniuni 

care a avut ca temă gastronomia, a fost următorul: 

Luni, 13 mai 2013 

Începând cu ora 9, activităţile au demarat cu urările de bun venit după care a avut loc 

discursul directorilor de la cele două instituţii. A urmat prezentarea unui dans popular tradiţional din  

fiecare ţară şi o scurtă prezentare TIC a ţărilor implicate în proiect. După aceea, echipele 

participante au citit  o poezie (poem) despre pace, fraternitate în limba originală, iar elevii italieni în 

limba engleză. 



                       

După-amiază am vizitat oraşul –Verona din timpul Imperiului Roman, unde am admirat 

Muzeul de Arheologie, Teatrul Roman şi Arena. 

  

  

 

 



Marţi, 14 mai 2013 

Ziua a doua a început devreme cu o excursie la Veneţia. Aici am vizitat mai multe obiective 

turistice cum ar fi:  

Piaţa San Marco – principala atracţie turistică a oraşului, singurul spaţiu deschis mare 

numit ,,Piazza”, în timp ce altele sunt numite Campi. Napoleon numea piaţa San Marco “recepţia 

cea mai frumoasă a Europei” 

   

 

 

 

Basilica  San Marco - biserica cea mai cunoscută din Veneţia şi unul din cele mai bune 

exemple de arhitectură bizantină.Datorită formei opulente, decorată cu mozaic bizantin, şi datorită 

statutului său de putere şi bunăstare ca simbol veneţian, a mai fost numită şi Biserica de aur.  

Podul Rialto este cel mai vechi pod peste Marele Canal şi probabil cel mai cunoscut din 

oraş. 



   

Miercuri, 15 mai 2013 

A treia zi am mers la  Istituto Comprensivo 20 San Michele unde s-a prezentat şcoala,iar 

echipele participante au prezentat un power point despre obiceiurile culinare din ţara lor. 

 

  

După-amiază am vizitat oraşul –Verona din timpul epocii medievale, unde am admirat 

Castelul Vechi, Casa Julietei, Turnul Lamberti,etc. 



   

 

Joi, 16 mai 2013 

    Activitatea începe la ora 8 cu o excursie la Lacul Garda, dar din cauza timpului nefavorabil nu am 

putut vizita decât Muzeul Uleiului de Măsline. Acest muzeu a luat naştere în anul 1987 şi este 

primul muzeu din lume dedicat procesului de fabricaţie a uleiului de măsline. Aici am văzut o moară 

de apă, o moară de piatră folosită la zdrobirea măslinelor, pârghii şi alte instrumente care au fost 

folosite de-a lungul timpului în cadrul procesului de producere a uleiului de măsline. De asemenea, 

de aici pot fi cumpărate ulei de măsline sau diverse derivate din acesta. 

 

Vineri, 17 mai 2013 

  In ultima zi, atât elevii cât şi profesorii  au asistat la orele susţinute de cadrele didactice din şcoala 

IC 15. După aceea, elevii au participat la un concurs despre Uniunea Europeană, concurs la care  

elevele noastre au obţinut locul II. A urmat completarea chestionarelor de evaluare şi raportul final 

al proiectului.Totul s-a încheiat cu un moment de muzică şi dans cu toţi participanţii proiectului 

inclusiv şi familiile elevilor,iar la sfărşit s-au înmânat certificatele de participare. 

 



 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.<0} 

Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este 

responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 

  

 

 

 

 

 

 


