
Cu puțin timp în urmă fiecare dintre noi a 
ascultat glasurile vesele ale colindătorilor 
vestind bucuria creștinilor pentru Nașterea 
Domnului, dar și rodnicia Anului Nou…. ”Iarna
-i grea, omătul mare/ Semne bune anul are”. 

La Colegiul Național ”Ion Luca 
Caragiale” anul 2019 începe cu semne bune, 
mai ales prin activitățile desfășurate în 
completarea orelor de educație formală, 
activități foarte variate, începând cu cele 
prilejuite de implementarea proiectelor 
europene în cadrul programului Erasmus+, până 
la concursuri, olimpiade, activități inițiate se 
Consiliul Elevilor, in parteneriat cu instituții din 
comunitate, și multe altele. 

Din punct de vedere al obiectivelor 
propuse, va fi cu siguranță un an cu împliniri, 
prin faptul că ceea ce ne-am propus s-a 
concretizat până în acest moment, intr-o bună 
măsură, iar activitățile ulterioare vor contribui 
la îndeplinirea scopului de a oferi elevilor noștri 
o școală mai prietenoasă. 

Unul dintre obiective este dezvoltarea 
bazei didactico-materiale a școlii pentru 
asigurarea condițiilor desfășurării unui proces 
instructiv-educativ de calitate. Amintim aici ce 
am început pentru acest an școlar: 
achiziționarea de videoproiectoare, pentru 
început la clasele de gimnaziu, investiție care va 
continua cu instalarea unor astfel de 
echipamente și în alte săli de curs; instalarea 
unui sistem de monitorizare video în corpul 
central, reabilitarea toaletelor de la parter; 
dotarea laboratoarelor de chimie și de fizică; 
achiziția de diverse materiale și produse 
necesare activităților extrașcolare – panouri de 
afișaj, un sistem audio portabil. De asemenea, 
vor fi realizate lucrări pentru instalația termică 
aferentă laboratoarelor de fizică și de biologie. 

Un alt obiectiv este dezvoltarea 
învățământului prin activități în cadrul 
parteneriatelor, proiectelor și proiectelor 
europene. Pentru realizarea acestui obiectiv 
apreciem implicarea Comisiei pentru proiecte și 
parteneriate europene coordonată de prof. Matei 
Mirandolina. Acest număr al revistei pe care vă 
invităm să îl descoperiți este dedicat prezentării 
activităților derulate cu ocazia întâlnirilor de 
proiect, a activităților de predare-învățare, de 
comunicare, diseminare și evaluare derulate în 
cadrul a trei proiecte din cadrul programului 
Erasmus+ implementate în școala noastră. 

Trebuie să subliniem faptul că elevii 
participanți la aceste proiecte se mândresc cu 
ceea ce au învățat afirmând adesea că 
activitățile au constituit adevărate experiențe de 
cunoaștere. Unii dintre ei vor absolvi liceul în 

acest an și sunt convinși că, prin participarea la 
proiecte, competențele pe care și le-au format le 
vor asigura succesul mai departe. În ansambul 
lor, grupurile de elevi implicate în proiecte sunt 
caracterizare de diversitate atât din punct de 
vedere al mediului social, cât și din cel al 
performanțelor în învățare. Cu toate astea, 
rezultatele obținute, feedbackul a fost constant 
același, pozitiv. Ceea ce înseamnă că proiectele 
conduc la îndeplinirea unui obiectiv greu de 
atins doar prin metode clasice: diferențierea 
învățării în funcție de particularitățile individuale 
ale beneficiarilor educației.  

Aprecierea C.N.”I.L.C.” se datorează în 
mare măsură și rezultatelor bune ale elevilor 
noștri la evaluări externe, bacalaureat, concursuri 
județene și naționale și olimpiade școlare. Le 
mulțumim și cu acest prilej celor care s-au 
calificat la fazele naționale ale olimpiadelor, 
celor care au obținut premii la diverse 
competiții, în anul școlar precedent, sporind 
prestigiul unității noastre. Le dorim rezultate și 
mai valoroase în acest an, iar celor din clase 
terminale succes la bacalaureat și la admitere. 
Nu putem să nu comentăm aici rezultatele 
extraordinare obținute la finalul anului trecut, de 
cel mai bun elev din istoria liceului, viitor 
absolvent, Savu Ioan Daniel. La Brăila, în 
octombrie, la cel mai puternic concurs național 
de fizică, Evrika, obține locul I, fiind prezentat 
în termeni elogioși de vicepreședintele Comisiei 
Centrale, prof. Univ. Dr. Uliu Florea, care îl 
vede reprezentând țara noastră la Faza 
internațională. Două săptămâni mai târziu, la 
concursul de matematică-fizică Vrănceanu-
Procopiu, de la Bacău, în competiția cu cei mai 
buni matematicieni și fizicieni ai generației lui, 
se clasează pe poziția a doua. N-a renunțat, 
evident, nici la informatică, ocupând, o 
săptămână mai târziu, locul al treilea la un 
concurs desfășurat la Timișoara. Forma 
excelentă, pregătirea, inteligența lui, ne 
îndreptățesc să visăm, alături de el, că se va 
împlini profeția domnului profesor Uliu și în 
vară va fi în Israel, în echipa României, la etapa 
Internațională a Olimpiadei de Fizică. 

Așadar, începem cu o atitudine 
optimistă față de perioada următoare, fiind 
convinși că, prin desfășurarea unor activități de 
predare-învățare atât de variate, rezultatele 
școlare vor certifica reușita elevilor noștri și, 
corelat cu programele școlare și cu standardele 
de performanță, formarea unui set de 
competențe, valori și atitudini necesare pentru a 
răspunde cerințelor societății moderne, în 
contextul dimensiunii europene a educației.  

Prof. Gabriel Chișulescu  
Prof. Mihaela Dulea 
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Prima activitate transnațională de învățare, predare și formare (LTTA)  

 Prima activitate transnațională de 
învățare, predare și formare (LTTA1) s-a 
desfășurat in Fatima , Portugalia, in perioada 04 -
10 martie 2018.  
 Fátima este un oraș în Portugalia, are 
aproximativ 11.600 de locuitori (2011) și este 
situat în districtul Santarém, în Portugalia 
centrală, la 187 km sud de Porto și la 123 km 
nord de una din cele mai mari mănăstiri romano-
catolice din lume (biserică de pelerinaj).Orașul 
este faimos pentru viziunile religioase din 1917. 

 La această reuniune de proiect, Colegiul 
Național , Ion Luca Caragiale’, a fost reprezentat 
de prof. Matei Mirandolina –coordonator proiect, 
prof. Crăcănel Doina –membru în echipa de 
proiect, elevii Constantinescu Dragoș, Popa 
Cristina, Ghindă Denisa, ZahariaAndra, Petrescu 
Giulia, Bucur Danina și Văduva Emma Carmina . 

 Școala gazdă, INSIGNARE, este o asociație 
non profit ,situată in Ourém, în centrul Portugaliei. 
Are mai multe domenii de lucru - două școli 
secundare VET, cu peste 550 de elevi (EPO - 
Școala profesională Ourem și EHF - Fátima 
Hospitality Vocational School), un centru local de 
ocupare a forței de muncă (GIP, cu mai mult de 



cinci sute de persoane) Centrul de validare (CQEP), 
un birou european de informare (Eurodesk) și o 
unitate specială dedicată cooperării europene (GCI) 
Ambele școli au personalul didactic diversificat, cu 
normă întreagă și cu jumătate de normă, deoarece 
personalul didactic este integrat si pe piața muncii, 
cunoștințele și experiența forței de muncă pot fi și 
sunt transmise studenților. Toate cursurile sunt de 
nivel IV și acordă echivalență clasei a XII-a.Școala 
profesională (EPO), înființată în anul 1990, are cursuri 
de management, IT și multimedia, de prelucrare a 
metalelor, de întreținere industrială, cursuri de 
mecatronică și electronică, ca urmare a deciziei 
strategice de a deveni o școală profesională de 
instruire profesională. EPO este complet echipată cu 
facilitățile necesare pentru o pregătire adecvată și 
eficientă pentru mediul de lucru.Școala profesională 
Fátima Hospitality, implicată în acest proiect, are 
cursuri de bucătari, chelneri, recepționeri și turism și 
dispune de facilități complet echipate pentru 
pregătirea practică a elevilor pentru aceste calificări.  

 Activitățile desfășurate  în cadrul primei 
reuniuni de proiect de învățare, predare și formare, au 
fost conform programului stabilit de comun acord 
între parteneri, înainte de întâlnire. Activitățile au fost 
alese astfel încât să îndeplinească obiectivele 
proiectului, pentru prima LTTA. Scopul acestei 
intâlniri a fost acela de a spori sănătatea si bunăstarea 
participanților, făcându-i să își controleze obiceiurile 
alimentare și activitățile fizice , precum și 
conștientizarea importanței unei vieți sănătoase. 
Activitățile s-au desfășurat pe parcursul a 5 zile, într-o 
atmosferă plină de prietenie și respect. Au fost 
organizate ateliere de lucru , studii de caz, simulări 
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tematice, prezentari PPT. Participanții au lucrat 
in echipe mixte, internaționale,cu scopul de a-și  
dezvolta capacitatea de a face față unor provocări 
si de a găsi soluții, de a rezolva probleme  de 
interes pentru tineri , iar experiența de a prezenta 
rezultatele in fața colegilor lor din școlile 
partenere, îi va ajuta mai târziu , după terminarea 
studiilor, în viața personală și alegerea profesiei. 
Dimensiunea europeană a proiectului a fost 
promovată. Elevii au legat prietenii de lunga 
durată, au devenit mai motivați să cunoască bine 
limba engleză și să o folosească în situații reale 
de comunicare , au devenit mai activi și mai 
implicați în propria formare si educație, și-au 
manifestat toleranța si deschiderea față de ceea ce 
este diferit, au învățat să respecte alte religii, 
culturi și obiceiuri ale altor națiuni. 
În prima zi, echipa de proiect din țara gazdă , 
Portugalia, împreună cu conducerea școlii, au 
întâmpinat oaspeții și le-au urat ,, Bun venit!”. 
Coordonatorul general al proiectului a salutat 
participanții la această intâlnire.   
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 Elevii români au oferit participanților 
mărțișoare –simbolul primăverii, ocazie în care 
am împărtășit partenerilor noștri din tradițiile 
poporului nostru.  

 A urmat ,,spargerea gheții”și cunoașterea 
participanților. Gazdele au organizat activități 
interesante, distractive, prin intermediul cărora 
participanții au avut ocazia să se prezinte, să 
socializeze. 

 Prezentările PPT ale fiecărei echipe despre 
țară, regiune, localitate și școală au fost urmărite cu 
interes de participanți, prilej de a-i cunoaște mai bine 
pe partenerii noștri. 
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  Următoarele două zile au fost dedicate 
activităților legate de sport. Produsul final  al 
acestor activități ,,Să facem sport!”, este un ghid 
bazat pe un chestionar aplicat în fiecare  țară, de 
fiecare echipă, la 150 de studenți, ținând cont de 
tipurile de sport, dacă aceștia le practică sau nu, de 
timpul alocat sportului și de sentimentele și 
opiniilor lor referitoare la sport. Elevii au 
comparat rezultatele și au aflat punctele comune și 
ce îi diferențiază din acest punct de vedere. O altă 
activitate s-a referit la prezentarea sportului 
național, fiecare echipă a explicat regulile acestui 
joc. A fost organizată competiția sportivă 
numită ,,Prietenia noastră, jocul nostru cinstit", 
care a  cuprins mai multe evenimente în care 
fiecare echipă i-a învățat pe parteneri sportul lor 
național. Participanții au colaborat, intr-o 
atmosferă placută și relaxantă, în care buna 
dispozițiea fost la ordinea zilei. 
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 Pe parcursul celor 5 zile de activități au 
fost realizate două produse finale .,,Să știm ce 
mâncăm și bem !  "și ,,Să facem sport!  ". Primele 
două zile au fost dedicate activităților legate de 
alimentație și dietă sănătoasă. Elevii au lucrat în 
echipe mixte, având astfel posibilitatea să 
interacționeze, să comunice și să își 
îmbunătățească cunoştinţele despre partenerii de 
proiect și despre cultura și civilizația acesto-
ra. Echipele de lucru au purtat numele unei 
personalități reprezentative din fiecare țară 
parteneră. 
 Primul produs final, ,,Să știm ce mâncăm 
și bem ! ", este un compendiu despre obiceiurile 
alimentare ale tinerilor din zilele noastre. Fiecare 
școală parteneră a făcut un studiu în propria țară. 
Pe parcursul activităților desfășurate în primele 
două zile, în echipe mixte, elevii participanți au 
studiat și comparat  obiceiurile alimentare, cu 
partenerii și au analizat ceea ce ar trebui să 
schimbe în obiceiurile alimentare ale tinerilor, 
pentru o viață mai bună a acestora. Au analizat 
aceste obiceiuri și au elaborat o propunere a unei 
diete perfecte a tânărului european.A fost 
organizată o  expoziție de produse alimentare , cu 
articole specifice pentru fiecare țară. 
 Echipele mixte pentru realizarea primului 
produs final  



6 

 A fost organizat, de către școala gazdă, un 
workshop despre utilizarea platformei ISSUU, cea 
mai mare platformă de descoperire și publicare 
digitală din lume. Participanții au urmărit cu interes 
prezentarea făcută de gazdele portugheze și ne-am 
familiarizat cu utilizarea acestei platforme. 
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Școli partenere: 
Colegiul National “Ion Luca Caragiale’’- 

Moreni, Romania– coordonator 
Gymnasion Me LykeiakesTaxeis Asopias- 

Assopia, Grecia 
IstitutoTecnicoTecnologico "G. Malafarina" 

-Soverato, Italia 
Insignare – Associacao De Ensino E 

Formacao—Ouerem, Portugalia 
Ahmet Erdem Anadolu Lisesi -Bursa, Turcia 

Prof. Doina Crăcănel 

 Ultima zi a activităților a fost dedicată 
prezentării rezultatelor finale și evaluării rezultatelor 
activităților. A fost aplicat un chestionar elaborat de 
profesori în timpul primei întâlniri transnaționale 
( M1), din Grecia. Responsabilă cu aplicarea 
chestionarului și colectarea datelor a fost țara gazdă.  
La finalul activităților, directorul școlii a înmânat 
certificatele de participare , într-o atmosferă plăcută și 
reconfortantă. 
În urma interpretării chestionarului și din discuțiile 
organizate în cadrul evaluării, s-a constatat că toate 
obiectivele propuse pentru această reuniune de proiect 
au fost atinse. 

 Am plecat din frumoasa Portugalia cu 
amintirea unor activități plăcute, din care am învățat 
lucruri noi, am comunicat cu partenerii nostri, am 
cunoscut oameni calzi, primitori, am legat prietenii. 
Am fost bucuroși că am împărtașit experiențe, in 
contact direct , cu reprezentanți ai unor altor culturi și 
civilizații, am învățat împreună și unii de la alții, am 
pus deja bazele unei familii – cea a proiectului nostru.  
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A doua activitate transnațională de învățare, predare și formare (LTTA)  

 Soverato este un oraș mic, aflat in regiunea 
Calabria, în provincia Catanzaro. Orașul se întinde 
pe o suprafață de 7.7 Km pătrați și are o populație 
de aproximativ 9800 de locuitori. Orașul se afă pe 
țărmul Marii Ioniene si este înconjurat de alte câ-
teva sate frumoase si plaje cu nisip alb, aflate pe 
coastă. 
 Printre  atracțiile orașului se numără Grădi-
na Botanică, Pieta A Gagini ,o adevarată bijuterie 
care datează din secolul 16, Duomo din Soverato- 
o altă atracție turistică reconstruită in secolul 18, 
după ce a trecut printr-un cutremur puternic, Biser-
ica Fecioarei Maria, Biserica San Antonio a fost 
construită in anul 1908, in stilul arhitectural neo-
gotic. Partea veche a orașului are multe magazine 
care vând artefacte locale, ceramică, piese de terra 
cotta decorative și sculpturi de lemn. 
 ITT G. Malafarina este liceu tehnic pentru 
ingineri, programatori de calculatoare și 
electricieni în Soverato, în sudul Italiei. Cei 600 de 
elevi, în vârstă de 14-19 ani, provin dintr-o arie de 
50 km. Aceștia aparțin claselor sociale medii și 
inferioare, ale căror standarde de viață se bazează 
pe agricultură, artizanat, pescuit și activități 
turistice. 
 Principala problemă a zonei rurale în care 
funcționează școala este rata ridicată a șomajului. 
La școală participă și fiii cetățenilor non-europeni, 
dar și elevi cu nevoi speciale. Cursurile de seară 
oferă muncitorilor  posibilitatea obținerii unei 
diplome de liceu. 
 La a doua activitate de predare –învățare-
formare au participat elevii și profesorii de la 
școlile partenere în acest proiect : 
- Colegiul Național ,,Ion Luca Caragiale” Moreni, 
România  

- Gymnasion Me Lykeiakes Taxeis Asopias-
Assopia, Grecia  
- Insignare – Associacao De Ensino E 
Formacao Ouerem, Portugalia  
- Ahmet Erdem Anadolu Lisesi -Bursa, Turcia  
- IstitutoTecnicoTecnologico"G. Malafarina - 
Soverato, Italia - școala gazdă  
 Activitățile, care s-au desfășurat în 
cadrul acestei întâlniri, au fost stabilite de 
comun acord între parteneri, în conformitate cu 
obiectivele proiectului și au urmărit 
îmbunătățirea stilului de viață (obiceiuri 
alimentare, binele personal, sport, lectură, 
activități recreative care au un impact asupra 
dezvoltării personale și educaționale), 
dezvoltarea competenței lingvistice prin 
lectură, a abilităților de comunicare în limba 
engleză si îmbunătățirea competențelor 
digitale, cultivarea spiritului civic, a unei 
atitudini de toleranță, respect, a egalitații de 
sanse, promovarea valorilor naționale, 
dezvoltarea competenței culturale creșterea 
motivației pentru continuarea studiilor. Au fost 
realizate două produse finale : un suport de 
curs : ,,Literatura tinerilor” și ,,Activități de 
timp liber pentru tineri“ - o prezentare Power 
Point. 
 În prima zi a activităților ,01.10.2018,  
am fost întâmpinați la școală de gazde, am 
vizitat școala. Apoi, fiecare școală parteneră a 
prezentat materiale Power Point cu tehnicile de 
predare a literaturii, pe baza unui roman/ 
nuvelă aleasă. De asemenea, au fost 
exemplificate aceste tehnici de predare a 
diferitelor secvențe din carte, elevii fiind și 
profesori și studenți în același timp. Profesorii 
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au coordonat activitățile, dar accentul a fost pus pe 
elevi. Au fost organizate ateliere de lucru, lucru în 
echipe mixte și individual , jocuri de rol, au fost 
stabilite asemănări și deosebiri între romanul ales de 
fiecare școală parteneră și ecranizările care au fost 
făcute pe baza cărții alese. Produsul final rezultat- 
“Literatura tinerilor” este foarte important pentru 
proiect,deoarece este un suport de curs cu tehnici de 
predare a literaturii, într-un mod plăcut, care va fi 
folosit în orele de engleză și contribuie la dezvoltarea 
interesului pentru lectură al tinerilor, atât ca 
modalitate de petrecere a timpului liber, dar și pentru 
dezvoltarea lor personală.  
 În ziua a doua zi a activității de predare- 
învățare-formare, 02.10. 2018, a fost realizat produsul 
final “Literatura tinerilor”, un suport de curs, cu 
tehnici de predare a literaturii într-un mod atractiv 
pentru elevi. 
 A fost organizat un workshop, prin care, în 
grupe de lucru mixte, elevii au analizat și comparat 
răspunsurile și propunerile de activități de petrecere a 
timpului liber, făcute de către fiecare școală . 
În fiecare școală parteneră au fost aplicate chestionare 
on-line, unui număr de 150 de studenți, rezultatele 
acestor chestionare au fost transpuse în diagrame și au 
fost prezentate, de fiecare partener, în cadrul 
întâlnirii .  
 Produsul final , "Activități de timp liber pentru 
tineri“, este o prezentare Power Point realizată de 
fiecare școală. Fiecare echipă a făcut prezentarea, 
apoi, în echipe mixte, elevii au  efectuat o analiză/un 
studiu, stabilind asemănări și deosebiri între ceea ce 
este diferit și ceea ce este obișnuit/asemănător  în 
obiceiurile lor. Ei au făcut sugestii cu privire la modul 
în care pot beneficia de activitățile de timp liber și au 
dat argumente.  

 Concluziile la care au ajuns elevii, în 
urma studiului făcut, au fost prezentate de 
fiecare grup mixt de lucru. Au fost evidențiate 
asemănări și deosebiri în opțiunile tinerilor 
privind petrecerea timpului liber. Concluzia a 
fost că, timpul liber, petrecut eficient – lectură, 
sport, mișcare în aer liber,vizite de 
documentare, elaborarea unor jurnale de 
călătorie, etc, contribuie la un stil de viață 
sănătos, la binele și dezvoltarea  personală a 
tinerilor.  
 A treia zi a întâlnirii , 03.10.2018, a fost 
destinată activităților de învățare prin 
prezentările Power Point făcute de către fiecare 
școală parteneră ( un elev și un profesor) , 
precum și cele făcute de invitați.  
- Erasmus+  Ziua tinerilor – Savina Moniaci, 
Piero Bassa  
- Știm ce mâncăm și bem -Aylin Pedal, Ruşen 
Dönmez, Selen Ergen – echipa turcă 
- Mâncarea sănătoasă a tinerilor -Doctor Ugo 
Cotilli –Expert  Nutriționist  
- Să facem sport - 
Iolanda Prino, Ana 
Paula Silva – Echipa 
portugheză   
- Investind în sănătatea 
si bunăstarea tinerilor 
adulți -Valerio 
Geracitano —Sociolog 
și antrenor de box  
- De la lectură la filme - 
Giuseppina Codispoti, 
Piero Bassa- echipa 
italiană  
Cultura și tineretul în 
școală - Antonella 
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Morrone- echipa italiană 
- Timpul liber al tinerilor - Eva Konsta, Panagiotis 
David Moiras -echipa greacă  
- Utilizarea eficientă a timpului liber la tineri- 
Ernesto Alecci – Primar Soverato 
- Probleme de mediu și antreprenoriat- Matei 
Mirandolina, Iamandi Florin Daniel – echipa 
română  
- Cultivarea spiritului de antreprenor în educație - 
Luciano Monti – profesor de politici europene- 
Universitatea  Luiss  
- O privire asupra abordărilor umanitare 
internaționale -Stellario Capillo – Doctor voluntar 
pentru salvarea migranților 
- Elaborarea concluziilor  -Savina Moniaci ITT , 
Coordonator Erasmus+  
 Prezentările Power Point ale fiecărei 
echipe , precum și cele ale invitaților specialiști în 
nutriție, sociologie, voluntariat , medicină, politici 
europene și internaționale, i-au ajutat pe tineri să 
conștientizeze, o dată în plus, importanța unei 
alimentații sănătoase și a sportului în dezvoltarea 
fizică și emoțională armonioasă a tinerilor, 
importanța timpului liber petrecut eficient pentru 
dezvoltarea personală, necesitatea implicării în 
identificarea și rezolvarea problemelor comunității 
și pregătirea pentru o viitoare carieră, rolul 
voluntariatului și grija față de mediul înconjurător, 
identificarea, conservarea și promovarea 
patrimoniului  cultural național, european ca 
modalitate de petrecere a timpului liber în mod 
eficient, dar și ca oportunitate pentru alegerea unei 
viitoare profesii.  

 A patra zi a întâlnirii, 04.10 2018, a fost 
destinată activităților care încurajează o mai bună 
conștientizare, în școli, în rîndul tinerilor, a 
patrimoniului cultural bogat al Europei, în toate 
formele sale. Elevii au conștientizat importanța 
cunoașterii , conservării, promovării 
patrimoniului cultural, descoperind unele dintre 
cele mai prețioase comori și tradiții ale Europei . 
Printre sugestiile, facute de elevi, de petrecere, în 
mod benefic, a timpului liber a fost și turismul 
istoric, cultural, de descoperire a patrimoniului, 
de conservarea și promovare a acestuia și de a 
folosi această modalitate de petrecere a timpului 
liber pentru dezvoltarea personală. Cu ocazia 
vizitei la Scilla, participanții la această activitate 
de predare-învățare-formare  au  aflat /au înțeles, 
mai bine, semnificația expresiei ,, Între Scila și 
Caribda”. Expresia desemnează o situaţie practic 
imposibilă, în care trebuie să alegi între două 
rele, amândouă mortale. În mitologia greacă, 
Scylla şi Caribda sunt doi monştri care pîndesc 
de o parte şi de alta a strîmtorii Messina, cea care 
desparte Calabria de Sicilia. Caribda, care se află 
în partea dinspre Sicilia, înghite apa Mării şi o 
scuipă de trei ori pe zi. (Stînca din Sicilia, despre 
care se spune că adăposteşte Caribda, s-a scufun-
dat în mare la Cutremurul din 1908). Scylla îşi 
are adăpostul pe o stîncă din partea continentală a 
Italiei. E un monstru cu douăsprezece picioare 
deformate, şase braţe de caracatiţă şi o gură cu 
trei rînduri de dinţi. Cele două stau de o parte și 
de alta a locului cel mai strâmt atins de Messina, 
astfel că o ambarcațiune care vrea s-o ocolească 
pe una dintre ele ajunge fatal în apropierea celei-
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lalte. De aici și expresia ,,Între Scila și Caribda”. 
Potrivit lui Homer, Ulise a fost forțat să aleagă cu ce 
monstru să se confrunte în timp ce trecea prin 
strâmtoare; el a optat mai degrabă să treacă de Scilla 
și să piardă doar câțiva marinari decât să riște 
pierderea întregii corăbii în vârtej. Scilla, e un 
orăşel, aşezat pe coasta italiană de o parte strîmtorii 
Messina, pe promontoriul despre care se spune c-a 
fost locuit de Scylla. Scilla e compusă din mai multe 
cartiere, aşezate diferit pe înălţimea unui promonto-
riu: San Giorgio, oraşul de sus cu Centrul civic al 
oraşului, semnificat de Piazza San Rocco, Marina 
Grande, partea de jos a oraşului, cu plaja şi gara 
Scila și Chianalea, satul pescăresc, străbătut de o 
singură stradă, cu nume de cod SS18. Casele se 
ridică chiar din mare, ceea ce a făcut să i se spună, în 
chip de alint, Piccola Venezia del Sud. Castelul Ruf-
fo, așezat pe o stîncă deasupra Mării,este deţinut din 
1533 de familia Ruffo. Pe Via Castello se înalţă La 
Chiesa Madre Santissima Immacolata di Scilla. Pi-
azza San Rocco e Piaţa Centrală a oraşului marcată 
de două edificii – Palazzo comunale şi Chiesa di San 
Rocco (Sfîntul protector al oraşului). Din marginea 
pieţei, se desfăşoară în faţa ochilor priveliştea 
strîmtorii Messina în locul cel mai strîmt, pe unde a 
trebuit să treacă Ulise. Chianalea, cartier despărțit de 
celelalte două prin portul Scilla,  renumit pentru pes-
cuitul Peştelui Spadă.  (Pescadoarele pentru acest 
pește “passerelle” și păstrează forma unei bărci pe 
care o utilizau și fenicienii înainte de Hristos, iar 
principiile “vânătorii” de pește spadă au rămas ace-
leași, doar echipamentul s-a schimbat), dar și prin 
pitorescul străzii mai mult decît înguste, care 
străbate Orăşelul, din care pornesc străduțe care  duc 
direct în mare şi, mai ales ,prin casele ridicîndu-se 
direct din apă. Stema oraşului reprezintă o femeie cu 

cozi de sirenă. În Piaţa San Rocco, poate fi 
văzut un monument dedicat monstrului Scyl-
la. 
Toți participanții la această vizită de 
documentare  au fost impresionați de 
poveștile locului, de mituri și legende, de 
pitorescul așezării, de obiectivele  istorice și 
de  peisajul amețitor de frumos, au acumulat 
cunoștințe, s-au îmbogățit spiritual, au  
înțeles că cunoştinţele culturale sunt esenţiale 
pentru dezvoltarea personală, au explorat, 
identificat şi apreciat patrimoniul cultural al 
țării gazdă și au devenit mai conştienţi de 
valorile țărilor lor natale, au conștientizat, 
mai bine, sentimentul de apartenență la un 
spațiu european comun. 
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 A cincea zi a întâlnirii , 05.10.2018, a fost 

destinată evaluarii activității de învățare –predare-

formare și înmânării certificatelor. Elevii au lucrat 

in echipe mixte si au facut sugestii despre cum pot 

beneficia de activitațile de timp liber pentru dez-

voltarea personală, au relatat ce au invățat din vi-

zita de documentare realizată, au dat argumente 

referitoare la intrebarea: ‘Pot vizitele de documen-

tare către diferite locații care reprezintă  mani-

festări ale moștenirii naționale, să fie considerate 

activități de timp liber? ’și au indicat cum pot să 

își petreacă  timpul liber într-un mod folositor , 

astfel încât să facă moștenirea culturală cunoscută 

in toată lumea . De exemplu, au specificat faptul 

că pot să facă acest lucru prin scrierea de jurnale 

de călătorie, pot să impărtașească experiențele lor 

pe un blog, vlog , rețele sociale, prin conferințe 

organizate on-line,prin relatări în fața prietenilor.  

Toți participanții au completat un chestionar on-

line prin care și-au exprimat opiniile cu privire la 

activitățile desfășurate și au considerat că toate 

obiectivele întâlnirii  au fost îndeplinite . Au 

învățat cum să își petreacă timpul liber și ce pot 

face pentru a-l petrece mai eficient . Au înțeles că 

lectura le îmbunătățește cunoștințele generale, iar 

tehnicile de lectură  elaborate îi ajută să își  

dezvolte gîndirea critică .Și-au consolidat 

abilitățile și competențele lingvistice și digitale. 

Tot ceea ce au învățat și dobândit în cadrul acestei 

activități de învățare –predare-formare  vor 

împărtăși în școlile lor , la întoarcerea acasă.  

Prof. Doina Crăcănel 

Nr. Special 
Ianuarie 2019 



13 ‘Youngsters Nowadays. Where from, Where to?’  
2017-1-RO01-KA219-037190_1  

Atelier de diseminare de la a doua activitate de predare-învățare-formare 

cuprinde sugestii de petrecere a 
timpului liber într-un mod plăcut, 
eficient  pentru dezvoltarea personală. 
În cadrul unei dezbateri, pe baza 
acestei prezentări, elevii prezenți  au 
identificat asemănări și deosebiri între 
ceea ce este diferit și ceea ce este 
obișnuit/asemănător  în obiceiurile lor 
și ale tinerilor din alte țări . Ei au făcut 
sugestii cu privire la modul în care pot 
beneficia de activitățile de timp liber 
și au dat argumente. 
 Concluzia a fost că, timpul liber, 
petrecut eficient – lectură, sport, 
mișcare în aer liber,vizite de 
documentare, elaborarea unor jurnale 
de călătorie, etc, contribuie la un stil 
de viață sănătos, la binele și 
dezvoltarea  personală a tinerilor. Au 
înțeles că lectura le îmbunătățește 
cunoștințele generale, iar tehnicile de 
lectură  elaborate îi ajută să își  
dezvolte gîndirea critică . 
 

Prof. Mirandolina Matei 

 Atelierul de lucru a avut ca 
scop prezentarea rezultatelor proiec-
tului și a celor două produse finale: 
,,Literatura tinerilor” și ,,Activități de 
timp liber”, realizate in cadrul celei 
de a doua Activități de predare –
invățare-formare desfășurată la 
școala parteneră din Soverato, Ita-
lia,în perioada 1 – 5 octombrie 
2018  . 
 Elevii din echipa de proiect au 
prezentat, colegilor si profesorilor 
prezenți la activitate, suportul de curs 
cu tehnicile de predare a literaturii, 
pe baza unui roman/ nuvelă aleasă de 
fiecare școală parteneră. Au 
exemplificat aceste tehnici de 
predare a diferitelor secvențe din 
carte, au organizat jocuri de rol, au 
vizionat câteva secvențe din 
ecranizările care au fost făcute pe 
baza cărții alese de fiecare școală. 
 Produsul final rezultat 
“Literatura tinerilor” este foarte 
important pentru proiect, deoarece 
este un suport de curs cu 
tehnici de predare a literaturii, 
într-un mod plăcut, care va fi 
folosit în orele de engleză și 
contribuie la dezvoltarea 
interesului pentru lectură al 
tinerilor, atât ca modalitate de 
petrecere a timpului liber, dar 
și pentru dezvoltarea lor 
personală. 
  A fost prezentat și 
produsul final "Activități de 
timp liber pentru tineri“, care 
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Tehnicile de predare a literaturii într-un mod plăcut 

 Pentru a doua activitate transnațională de învățare, predare și formare care a avut loc în perioada 
01.10.2018-05.10.2018,  la școala parteneră din Italia, ITT G. Malafarina, echipa de proiect din 
România a creat tehnici de predare a literaturii, într-un mod plăcut, acestea având ca suport, ,Împăratul 
muștelor’ de William Golding. Vă prezentăm câteva dintre tehnicile elaborate: 
 

  The Romanian Team’s ‘Techniques for Teaching Literature in a Pleasant 
Way’, based on ‘Lord of the Flies’ by William Golding 

 
Chapter 1. The Sound of the Shell 

 
 The 1st sequence of techniques 
   1.Pre- reading Activity: Prediction  
1.1Taking into account the title of the book, do you think that it is a happy ending one? 
1.2 What do you think the book is about?  
   2. While- reading Activity: Comprehension Questions: 
2.1 What is the main conflict of the book at symbolic level? 
 Possible answer:  Lord of the Flies dramatises the conflict between the civilising instincts and the bar-
barising ones that all human beings have. 
2.2 Why are there only boys between the ages of 12 and 6? 
Possible answer:  The fact that the characters are only boys is significant because they are not com-
pletely developed, they appear to be half way between civilisation and savagery and in this way they 
represent the central conflict of the novel. 
2.3 Why do the boys choose Ralph as their leader? 
Possible answer:  He showed his leadership ability when he blew in the conch shell to summon the 
boys and also because the boys were distracted by his appearance when they first saw him as, he was a 
good looking tall boy.  
2.4 What does the conch shell represent?  
Possible answer:  The conch shell  is the symbol for civilisation which is represented by law, order, and 
political legitimacy, as it is used to summon the boys  when they are scattered on the island, and at the 
same time it grants the boy who holds it the right to speak in front of the other members of the group. 
   3. Post- Reading Activity: Answer the following questions: 
3.1. Do you think you would survive on the island with the boys? Justify your answer.  
3.2. Would the savagery take control of you?  
3.3. How would you organise the group if you were on the island? 
3.4. How would the situation be different if there were at least a grown-up with them?  
 
The 2nd sequence of techniques 

Activity 1.  Group Work: Brainstorming activity:  Give as many answers as possible for each question 
at a time. Each group of four chooses a spokesperson who will read out the answers. 

1. Where do you think a plane can crash? 
Possible answer: We think a plane can crash into the ocean, in a tropical forest, a busy city or on an 

island. 
2. If you were involved in a plane crash what would you do? 
Possible answer: We will try to find other survivors and make contact with competent authorities 

like the police fire department or the paramedics. 
3. If the plane crashed on an island what would you do first? 
Possible answer: First we will look for supplies and a place where to build a shelter. 
4. What would you take from the remaining resources that you can find? 
Possible answer: We will take food, first aid kits and an axe if we found one. 
5. What would you do if you were not the only survivor? 
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 Possible answer: We will try to convince them to work together to get saved more quickly and to 
protect  one another. 

 
Activity 2.   Pre-reading Activity.  

2.1 The following excerpt from the first chapter is given to students on worksheets. The students are 
told to: 

- scan the text to see how many people there are and what their names are  
- skim the text for the gist 

 
‘Ralph had stopped smiling and was pointing into the lagoon. Something creamy lay among the ferny 
weeds. "A stone." "No. A shell." Suddenly Piggy was a-bubble with decorous excitement. "S'right. It's a 
shell! I seen one like that before. On someone's back wall. A conch he called it. He used to blow it and 
then his mum would come. It's ever so valuable--" Near to Ralph's elbow a palm sapling leaned out 
over the lagoon. Indeed, the weight was already pulling a lump from the poor soil and soon it would 
fall. He tore out the stem and began to poke about in the water, while the brilliant fish flicked away on 
this side and that. Piggy leaned dangerously. "Careful! You'll break it--" "Shut up." Ralph spoke absent-
ly. The shell was interesting and pretty and a worthy plaything; but the vivid phantoms of his day-
dream still interposed between him and Piggy, who in this context was an irrelevance. The palm sap-
ling, bending, pushed the shell across the weeds. Ralph used one hand as a fulcrum and pressed down 
with the other till the shell rose, dripping, and Piggy could make a grab. Now the shell was no longer a 
thing seen but not to be touched, Ralph too became excited. Piggy babbled: "--a conch; ever so expen-
sive. I bet if you wanted to buy one, you'd have to pay pounds and pounds and pounds--he had it on his 
garden wall, and my auntie--" Ralph took the shell from Piggy and a little water ran down his arm. In 
color the shell was deep cream, touched here and there with fading pink. Between the point, worn away 
into a little hole, and the pink lips of the mouth, lay eighteen inches of shell with a slight spiral twist 
and covered with a delicate, embossed pattern. Ralph shook sand out of the deep tube. "--mooed like a 
cow," he said. "He had some white stones too, an' a bird cage with a green parrot. He didn't blow the 
white stones, of course, an' he said--" Piggy paused for breath and stroked the glistening thing that lay 
in Ralph's hands. "Ralph!" Ralph looked up. "We can use this to call the others. Have a meeting. They'll 
come when they hear us--" He beamed at Ralph. "That was what you meant, didn't you? That's why you 
got the conch out of the water?" Ralph pushed back his fair hair. "How did your friend blow the 
conch?" "He kind of spat," said Piggy. "My auntie wouldn't let me blow on account of my asthma. He 
said you blew from down here." Piggy laid a hand on his jutting abdomen. "You try, Ralph. You'll call 
the others." Doubtfully, Ralph laid the small end of the shell against his mouth and blew. There came a 
rushing sound from its mouth but nothing more. Ralph wiped the salt water off his lips and tried again, 
but the shell remained silent. "He kind of spat." Ralph pursed his lips and squirted air into the shell, 
which emitted a low, farting noise. This amused both boys so much that Ralph went on squirting for 
some minutes between bouts of laughter. "He blew from down here." Ralph grasped the idea and hit the 
shell with air from his diaphragm. Immediately the thing sounded. A deep, harsh note boomed under 
the palms, spread through the intricacies of the forest and echoed back from the pink granite of the 
mountain’  
 
Activity 3 While- reading Activity:  
3.1 Find synonyms for the words: shell, a place where many people meet, ghosts  

Answers:  
conch =  shell; meeting=a place where many people meet; vivid phantoms = ghosts 

3.2 Comprehension Questions. 
   Using the text above, answer the questions. 
1.Where was Ralph pointing  at? 
2.What did the boys find in the sand? 
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3.For what did the boys use the shell? 
4.What did Ralph do to make the shell emit sounds? 
Answers:  
1. Ralph was pointing at the lagoon. 
2. They found a shell. 
3. They used the shell to call the others. 
4. Ralph hit the shell with air from his diaphragm. 
 
 Activity 4. Post- reading Activity 

Debate on the following statement.’ The conch proves more valuable on the island than on 
someone's back wall’  

 
 The 3rd sequence of techniques 
  Activity 1. While -reading Activity: Read the text silently.  Choose the variant that is correct for each 
question. 
1. How did the children get on the island? 
a. their pane was shut down over the ocean  b.  their ship was sunk    c. we don’t know 
2. How  does Piggy and Ralph call the other boys? 
a. They blow into a conch shell    b.   they set up a fire   c. they wave a piece  of  cloth   
3. What does Jack’s group become? 
a. the hunters     b.  the littluns       c.  the gatherers 
4. Who is the boys’ leader ? 
a. Jack   b.  Piggy   c.   Ralph 

Answers : 1a; 2a;3a; 4c 
 

Activity 2. While -reading Activity: Read out the following excerpt and tell  
 1. what feelings are shown. 
 2. how the two boys react to the event 
 3. which one seems merciful 
 
‘They found a piglet caught in a curtain of creepers, throwing itself at the elastic traces in all the mad-
ness of extreme terror. Its voice was thin, needle-sharp and insistent; The three boys rushed forward 
and Jack drew his knife again with a flourish. He raised his arm in the air. There came a pause, a hiatus, 
the pig continued to scream and the creepers to jerk, and the blade continued to flash at the end of a 
bony arm. The pause was only long enough for them to understand what an enormity the downward 
stroke would be. Then the piglet tore loose from the creepers and scurried into the undergrowth. They 
were left looking at each other and the place of terror. Jack's face was white under the freckles. He no-
ticed that he still held the knife aloft and brought his arm down replacing the blade in the sheath. Then 
they all three laughed ashamedly and began to climb back to the track. "I was choosing a place," said 
Jack. "I was just waiting for a moment to decide where to stab him." "You should stick a pig," said 
Ralph fiercely. "They always talk about sticking a pig." "You cut a pig's throat to let the blood out," 
said Jack, "otherwise you can't eat the meat." 
 
Activity 3.  Post –reading Activity: Answer the following questions 

- Why do you think Jack didn’t kill the wild pig? 
 Possible answer: I think Jack hesitated to kill the pig because he is too young. As he is so young he 
still has feelings of mercy and he needs time to be emotionally prepared to do this. Moreover, his words 
“I was choosing a place “show that he only masked his inability to kill the pig. 
- What would you do if you were Jack? Why? 
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Chapter 2:Fire on the Mountain 
 

 The 1st sequence of techniques 
Activity 1.  Pre-reading Activity. Brainstorming 

Knowing what the children do in the first chapter, what do you think that they will do next? 
 
  Activity 2.While- reading Activity. The following text is given to students and they are asked to 
 - skim the text for the gist 
- identify the sentences that show the purpose of the children’s action  

 
"There's another thing. We can help them to find us. If a ship comes near the island they may not notice 
us. So we must make smoke on top of the mountain. We must make a fire." "A fire! Make a fire!" At 
once half the boys were on their feet. Jack clamored among them, the conch forgotten. "Come on! Fol-
low me!" The space under the palm trees was full of noise and movement. Ralph was on his feet too, 
shouting for quiet, but no one heard him. All at once the crowd swayed toward the island and was gone-
-following Jack. Even the tiny children went and did their best among the leaves and broken branches. 
Ralph was left, holding the conch, with no one but Piggy. Piggy's breathing was quite restored. "Like 
kids!" he said scornfully. "Acting like a crowd of kids!" Ralph looked at him doubtfully and laid the 
conch on the tree trunk. "I bet it's gone tea-time," said Piggy. "What do they think they're going to do on 
that mountain?" He caressed the shell respectfully, then stopped and looked up. "Ralph! Hey! Where 
you going?" Ralph was already clambering over the first smashed swathes of the scar. A long way ahead 
of him was crashing and laughter. Piggy watched him in disgust. "Like a crowd of kids--" He sighed, 
bent, and laced up his shoes. The noise of the errant assembly faded up the mountain. Then, with the 
martyred expression of a parent who has to keep up with the senseless ebullience of the children, he 
picked up the conch, turned toward the forest, and began to pick his way over the tumbled scar. Below 
the other side of the mountain top was a platform of forest. Once more Ralph found himself making the 
cupping gesture. "Down there we could get as much wood as we want." Jack nodded and pulled at his 
underlip. Starting perhaps a hundred feet below them on the steeper side of the mountain, the patch 
might have been designed expressly for fuel. Trees, forced by the damp heat, found too little soil for full 
growth, fell early and decayed: creepers cradled them, and new saplings searched a way up. Jack turned 
to the choir, who stood ready. Their black caps of maintenance were slid over one ear like berets. "We'll 
build a pile. Come on." They found the likeliest path down and began tugging at the dead wood. And the 
small boys who had reached the top came sliding too till everyone but Piggy was busy. Most of the 
wood was so rotten that when they pulled, it broke up into a shower of fragments and woodlice and de-
cay; but some trunks came out in one piece. The twins, Sam 'n Eric, were the first to get a likely log but 
they could do nothing till Ralph, Jack, Simon, Roger and Maurice found room for a hand-hold. Then 
they inched the grotesque dead thing up the rock and toppled it over on top. 
 
 Comprehension Questions. Using the text above answer the following questions:  

1. Who helped the twins to get the log? 
 The characters that helped Sam and Eric are Jack, Ralph , Simon ,Roger and Maurice  

2. How did they plan to signal the ships and planes so that they could get rescued? 
 They planned to build a fire. 

3. How most of the wood was? 
 The wood was very rotten. 

4. What happened with the rotten wood when they tried to pull it out? 
 The rotten wood started to break into pieces. 

5. How did Piggy think the boys acted like ? 
 Piggy thought they acted like kids , “like a crowd of kids” 

6. Who were the first to find a likely log? 
 Sam and Eric, were the first to get a likely log. 
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Choose the correct variant. 
1. What do they use to light the fire? 
a. a piece of glass found in the forest b. flint c. Piggy’s glasses 

2. Who gets to speak at the meeting? 
a. who wants        b. who is asked by Ralph       c. who is holding the conch 

3. Who says that the most important thing is to keep a signal fire going so they can be rescued? 
a. Ralph                b.  Piggy            c.  Eric 

4. Who was the boy that disappears? 
a. Jack             b.  the boy that told them about the snake-beast       c.  one of the hunters  

5. Where is the signal fire placed? 
a. On top of the island’s central mountain    b.  on the beach     c. in the middle of the forest. 

Answers: 1c; 2c;3a;4b;5a 
 

Activity 3. Post –reading Activity. Express your opinion about the place chosen by the boys for the 
signal fire. Is it good or bad ? Justify your choice.  
Possible answers: 

- I think the place chosen by the boys is good because the fire signal can be seen more easily from a 
plane or an approaching boat.  

- I think the place chosen by the boys is bad because they can light up the forest. 
 

The 2nd sequence of techniques 
Activity 1.   While- Reading Activity 

1.1 The students are divided into groups of four. They should read the text below and do the tasks. . 
The tasks are, as follows: 

  a. Identify who the person who summoned the how is. 
       b. How the boys were sitting and how this may be indicative of following events. 
       c. How Ralph felt at first when he wanted to speak. How things changed. Why? 
       d. What Jack says and does and how this may indicate his future actions. Explain. 
 
‘By the time Ralph finished blowing the conch the platform was crowded. There were differences be-
tween this meeting and the one held in the morning. The afternoon sun slanted in from the other side of 
the platform and most of the children, feeling too late the smart of sunburn, had put their clothes on. 
The choir, less of a group, had discarded their cloaks.  
Ralph sat on a fallen trunk, his left side to the sun. On his right were most of the choir; on his left the 
larger boys who had not known each other before the evacuation; before him small children squatted in 
the grass.  
Silence now. Ralph lifted the cream and pink shell to his knees and a sudden breeze scattered light over 
the platform. He was uncertain whether to stand up or remain sitting. He looked sideways to his left, 
toward the bathing pool. Piggy was sitting near but giving no help. 
Ralph cleared his throat. 
"Well then." 
All at once he found he could talk fluently and explain what he had to say. He passed a hand through 
his fair hair and spoke. 
"We're on an island. We've been on the mountain top and seen water all round. We  
saw no houses, no smoke, no footprints, no boats, no people. We're on an uninhabited island with no 
other people on it." 
Jack broke in. 
"All the same you need an army--for hunting. Hunting pigs--" 
"Yes. There are pigs on the island." 
All three of them tried to convey the sense of the pink live thing struggling in the 
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creepers. 
"We saw--" 
"Squealing--" 
"It broke away--" 
"Before I could kill it--but--next time!" 
Jack slammed his knife into a trunk and looked round challengingly. 
The meeting settled down again. 
"So you see," said Ralph, "We need hunters to get us meat. And another thing." 
                                                  (William Golding, “Lord of the flies”, Chapter 2.)  

 
1.2 Read the following questions and answer with True or False:  
a. When Ralph finished blowing the conch, the platform was not crowded at all.  True/ False  
b. They were on an uninhabited island with no other people on it. True/ False 
c. They didn’t need hunters to get them meat because they were able to find it by themselves. True /
False 
d. All three of them tried to convey the sense of the pink live thing struggling in the creepers. True/ 
False 
 Answers: a. F; b. T; c. F; d. T 
 
1.3 Give synonyms  or explain  the following words from the context: uninhabited, conch squatted , 

broke away 
Answers: conch=shell, oyster; uninhabited=unpopulated, unsettled; squatted=lowered body by bend-

ing knee; broke away=escaped/fled ; 
 

 1.4 Choose the correct answer: 
1. ………….slammed his knife into a trunk and looked round challengingly. 

a) Jack                                        b) Ralph                             c) Piggy 
2. ……………was sitting near but giving no help. 

a) Piggy                                     b) Simon                             c) the choir  
3. What animals were there on the island? 

a) sheep                                     b)  cows                               c) pigs 
 Answers: 1a; 2a; 3c 
 
 Activity 2. Post – reading Activity 
1.5 Express your opinion. What do you think? Answer these questions and let your classmates know 

what your point of view is on what happened on the island.  
a) Why was Piggy excluded and not considered a leader? Do you believe that things would have 
been different if the other boys had respected his ideas and actions?  
b) How do you think that the abusive leadership style that Jack had could have affected the situation 
even more? 
c) Suppose the plot of ‘Lord of the Flies’ involved a mixed group of girls and boys, instead of all 
boys. Do you think the same violent and cruel tendencies would have emerged on the island? 

 
1.6 Giving solutions to problems.  Justify your answers. 
Imagine that you and your group of friends get stuck in a similar situation as the boys from the island. 
How would you act to save both your life and your friends’? ( 50/100 words) 

 
1.7 Debate. 

a. Defend and/or criticize Ralph's actions as a leader. What were his motivations? Give your opinion 

on his actions.   
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b. “We'll have rules!" he cried excitedly. "Lots of rules! Then when anyone breaks 'em--""Whee--oh!" 
Do we really need rules? Do we really need to break them? 
 

Chapter 3. Huts on the Beach 
 

 The students read this chapter before the class starts. So, they know that in this chapter we can see 
how the conflict between Ralph and Jack, the two main characters, develops. When Ralph accuses Jack 
of using his hunting duty as an excuse for wasting time instead of helping him build a shelter, Jack tries 
to reason that all the boys need meat and it should be their priority. But while Jack has more boys to help 
him, the only boy who helps Ralph is Simon. 
 

 Activity 1. Answer the following questions. Expand on the chosen answer with more reasons justifying 
your opinion with arguments from what you have read. 

1. Who do you agree with?  
With Ralph, because if they don’t have where to sleep then they could be in danger. 
With Jack, because they can’t eat only fruit forever. They need meat. 
I have a different opinion. 

2. Why do you think nobody but Simon helps Ralph? 
He isn’t a good leader. 
All the boys want to help Jack. 
They don’t think that the shelters are that important. 

3. How could've Ralph and Jack avoided the fight?  
First, they should have helped Ralph and then go hunting. 
They should  have hunted first and then go help Ralph  
They should have divided into halves for the two tasks. 

 Conclusion: From this part of the chapter we observe that the boys, now stranded on the island, have 
different opinions of how they should try to stay alive. Jack and Ralph being the best example as they 
both want to be the leader of the group. 

4. Do you think that the conflict can be applied at a bigger scale? Sustain your answers with 
arguments. 

- Yes  
- No  

  Possible answer: The conflict between the two of them can also be applied at a bigger scale to the “real” 
world because, on the one hand, there has been a permanent fight between our desire to give in to our 
natural instincts, to have power and to be selfish, and on the other hand, to follow the rules we are taught 
so that we could live in peace and order.  
 

Activity 2.  The teacher focuses the attention on another character, Simon.  
2.1  In pairs, the students answer the following questions and sustain their answers with arguments. 

1. What kind of person is Simon ? 
2. Where does he feel happier and more secure, in nature or with the other boys? 

The teacher elicits the answers that throughout the chapter, Simon is presented a little more than before, 
the author showing us a new part of him. We can see the bond between Simon and nature, that he is the 
single one who is willing to help Ralph build the shelter and the only one that does not make fun of the 
little ones. 

2.2   Choose one of the two variants. Give one more reason for the variant you chose and another one 
that made you reject the other answer. 

1. Do you think that maybe Simon should be the leader?Justify. 
Possible answers: 
- Yes, because he could bring peace and the group will no longer fight. 
- No, because his role is not to be a leader. 
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2. Do you think Simon was taught to be kind, but eventually will end up like Jack and his friends? 
 -Yes, he will eventually give in and be like the others. 
- No, he was not taught to be kind, this is the way he is. 
Conclusion: Simon is a reminder that even when the “world” is in a constant fight, there still is kindness 
and generosity. He doesn’t have to be a leader as his goodness already makes a big difference. 

2.3 Answer the T/F sentences.  
1. Ralph and Jack are good friends. (False) 
2. Jack is the leader of the hunting group. (True) 
3. Jack wants to be the leader (True) 
4. Simon is not helpful at all (False) 
5. Everybody helped Ralph build shelters (False) 
6. Simon hates the little ones (False) 
7. Jack thinks that bringing meat should be the priority (True) 
 

Activity3. Making choices and giving arguments for supporting them. 
Complete the sentences and justify the choice you make. 

1.In this chapter I can relate more to …… . 
2.I think …… should be the leader. 
3.…… is my favorite character. 
4.If I was on a deserted island my priority will be …… . 
5.I would survive only …… on that island.  
 

Chapter 4. Painted Faces and Long Hair 
 

The 1st sequence of techniques 
Activity 1.  The teacher has given the students the assignment to read chapter 4, and in three groups 
that form team A and other three groups that form team B, they will find the following information: 

Team A. 
-the main idea 
-the most important events in the chapter 
- how the facts and actions from this chapter support the main idea that you have mentioned 
Team B 
- the most important detail 
- the aspect that you consider the most interesting of all 
-the most striking detail from the chapter 

Each team gathers and the three groups exchange information and compare notes after they have 
completed the task.  The students read their findings in front of the others.  

 
Activity 2. Asking for details in order to reach a consensus on the previous task. 
2.1 The teacher asks the students about how the details that they have mentioned have led them to the 

conclusions they have reached. Each group from the two teams explains. 
2.2 Each team asks the other one different question about their findings so that the task should be 

solved. 
The teacher intervenes from time to time and leads them to the right answers.  
 

 The 2nd sequence of techniques  
  Activity 1. The students are asked to sum up the main events of this chapter. 
In this chapter, the boys have already formed a routine in which, every day is the same but the little ones 
believe that a beast is hiding in the woods. While Jack is focused on the idea of killing a pig, he forgets 
about the signal fire, which has gone out. Meanwhile, Piggy and Ralph see a ship on the horizon but 



34  

because of the fire they have missed their chance to escape.  
 

 Activity 2.  Expressing opinions. The students have to choose one of the two variants and enlarge 
upon the statement they have chosen. 

1. Do you think that Jack is too obsessed with the task to bring meat to the boys? 
- Yes, he should think of other things as well. 
- No,  meat is very important for survival so he should be like this. 

2. Do you think that Jack’s mistake should have consequences?  
- Yes, he should pay for his mistake. 
- No, he did not intend to get the fire out. 

Jack and the hunting group returns from the woods with a dead pig and  Ralph tries to argue with 
him that it is his fault they have missed the ship and when Piggy joins Ralph to reason with them as 
well, he is slapped by Jack causing one of his lenses to break. 

3. Should Jack be forgiven for his action because he brought meat? 
- Yes, at least if he forgot about the fire, he has food.  
- No, the priority is to get off the island.  
 

Activity 3. Debate on the right course of action for Jack and Ralph. 
 
Activity 4. Pair work.  

4.1 The students are divided into pairs and they have to mention three main features  of the  
following characters.They students need to justify their answers with examples from the text.  

Jack is 1………/2………/3…………. 
Ralph is 1………/2………/3…………. 
Piggy is 1………/2………/3…………. 

Possible answers: kind, a good hunter, smart, a good leader, loyal, mean, helpful, ignorant, 
organised 

4.2 The students read their answers and exchange opinions. 
 

Activity 5. Identify the character who said the following:  Piggy, Ralph or Jack.  
1."For hunting. Like in the war. You know--dazzle paint. Like things trying to look like 

something else--Like moths on a tree trunk." 
2."We got a lot of sticks. We could have a sundial each. Then we should know what the time 

was." 
3."There was a ship. Out there. You said you'd keep the fire going and you let it out!" 

 
Activity 6. Put the sentences in the right order. 

1.Jack slapped Piggy  
2.Ralph and Piggy see the ship  
3.Ralph and Jack fight  
4.Jack brings the meat  
5.Ralph observes the fire has gone out  
 
Activity 7.  Take action!  Pair Work. One of the students is Ralph and the other is Jack.  In pairs, 

decide what you would do if you were one of them. Explain why. 

 
Prof. Mirandolina Matei 
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Let’s Play Greener! 

2017-1-FR01-KA219-037298_3 

A doua reuniune de proiect 

 Obiectivele proiectului: 
1. Realizarea unui joc multilingvistic interactiv,  
cu accesare gratuită, pentru creșterea gradului de 
conștientizare a tinerilor cu privire la sustenabili-
tatea la nivel european; 
2. Responsabilizarea tinerilor față de  problemele  
mediului înconjurător;  
3.  Promovarea educației ecologice și a cu-
noștințelor despre sustenabilitate;  
4. Promovarea dezvoltarii durabile la nivel local, 
regional și continental; 
5. Responsabilizarea civică prin respectul pentru 
valorile democratice și drepturile omului; 
6. Dezvoltarea competenței culturale.  
 În timpul celei de-a doua reuniuni de 
proiect dedicate activităților de învățare, predare 
și formare ale acestui parteneriat, membrii 
echipelor de proiect din cele trei școli implicate în 
implementarea sa, s-au întâlnit la Colegiul 
Național ‚Ion Luca Caragiale’ din Moreni pentru 
a realiza al doilea nivel al jocului video, conform 
misunilor propuse pe care le-am creat în timpul 
reuniunii transnaționale de proiect din Bra, Italia 
și a specificațiilor tehnice concepute pentru a 
doua săptămână de vot online( 2nd Online Voting 
Contest). 
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 În imagine sunt temele pentru care 
elevii au propus scenarii de joc pentru a 
doua  săptămână de vot online astfel încât 
să fie definite înțelegerea fenomenului, 
identificarea cauzelor, furnizarea de soluții 
pentru ca personajul să poată continua 
misiunea conform elementelor de 
mecanică a jocului propuse. 
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 Coordonatorii echipelor de proiect au 
anunțat programul întâlnirii și obiectivele 
acesteia.  

 

 Prima zi a reuniunii de proiect, 
21.05.2018, participanții la activități au fost 
întâmpinați de conducerea școlii noastre, 
prilej de a ne exprima bucuria de a fi 
gazdele acestei întâlniri de proiect în cadrul 
căreia vom realiza secvențe din jocul video, 
dar în care, vom avea  oportunitatea de a ne 
cunoaște mai bine, de a interacționa și de a 
învăța ce înseamnă cooperarea între școli , 
într-un climat de prietenie, respect și 
înțelegere.  



38  

 Elevii s-au prezentat și au 

împărtășit celorlalți așteptările pe 

care le au ca urmare a participării la 

această reuniune de proiect. 
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 Online a fost completat un formular 
de evaluare a celor două prototipuri ale 
jocului create în Drancy, E4E și Lost Para-
dise. 
  Au fost  întrebări adresate în 
legătură cu : grafica, sunetul, mecanica 
jocului, dacă obiectivul acestuia este clar 
definit, dacă jucătorul învață despre dez-
voltarea durabilă, coerența jocului și   
schimbările care ar trebui făcute. 
 Au fost prezentate rezultatele 
acestei evaluări a prototipurilor de joc.  

E

4

E 

Lost Paradise 
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 Elevii au explicat propunerile făcute 
pentru cea de-a doua săptămână de vot 
online. 

Nr. Special 
Ianuarie 2019 



41  

 Participanții au început să lu-

creze în echipe mixte ca graficieni in 

Krita, programatori în Stencyl  sau edi-

tori de sunet în Audacity. Această coop-

erare a continuat pe parcursul celor 

cinci zile ale activităților de învățare, 

predare și formare. 
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Programatori și 

graficieni...în acțiune! 
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Câteva desene  pentru joc, realizate în 

Krita, de către elevi. 
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comportamentele fiecăriei scene, în care am 
corelat informațiile între ele. După cum 
puteți vedea, există și niște actori drept nori 
și s-a definit pentru aceștia un 
comportament nou care să se miște și care 
ar trebui să ascundă nivelurile 
nedescoperite ale jocului.  

 Elevii care au avut misiunea de a 
fi programatori, au îmbinat toate 
elementele jocului și au facut ca totul să 
funcționeze. Au corelat toate ideile de joc, 
povestea, grafica și muzica  pe care 
celelalte echipe le-au creat și  au asamblat 
toate acestea într-un tot unitar. 
 În primul rând, au creat meniul de 
start, care este , o scenă cu  doi actori   
reprezentați de două butoane , care au 
drept comportament trecerea  către  scena 
‚harta lumii’.  

 A fost creată’ harta lumii’, care 
este o scenă în care se poate  selecta 
nivelul următor. Pe acest ecran sunt 4 
actori care leagă  scena de scenele celor 4 
niveluri. De asemenea, avem date despre 
progresul global al jucătorului, date care 
se calculează pe baza unor liste care iau în 
calcul celelalte niveluri, utilizând 
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 Ca un exemplu de modul în care s-a 
creat comportamentul de legătură,  a fost 
realizatt mai întâi un comportament actor, 
așa cum este arătat, unde "go_to_scene" 
este un atribut folosit de actorii din 
pictograme  și care le spune la ce scenă să 
treacă la apăsarea unui clic.  
 După cum am menționat mai sus, 
există 4 legături la niveluri, dar pentru 
moment,  au fost dezvoltate pe deplin doar 
pădurile. Pentru aceasta, s-a  implementat 
un comportament pentru joc ca să se știe 
exact câți arbori au rămas atunci când 
jucătorul repetă nivelul. De asemenea, s-a 
creat harta folosind seturile de imagini 
grafice și am creat și inamicii și grupurile 
pentru tipurile de actori. S-au realizat 
acestea a folosind blocurile de cod din 
motorul jocului.  



46  

 În colțul din dreapta puteți 

vedea 2 numere, care reprezintă 

numărul de coșuri de gunoi pe 

care jucătorul le-a colectat și 

muniția pe care a lăsat-o pentru 

a se lupta împotriva dușmanilor 

și avem și  bara de sănătate. 

Pentru a avea aceste 

componente în joc, au fost creat 

e următoarele comportamente 

din joc:  

 Nu ar putea exista niciun 

joc fără sunet, așa că au fost 

alocate anumite sunete specifice 

anumitor evenimente din joc, 

cum ar fi săriturile, 

împușcăturile și a fost adăugată 

muzica de fundal folosind 

meniul din dreapta.  

 Nivelul orasului nu 
a fost incă terminat, este 
doar un test pentru a 
vedea că "partea 
principală-miezul jocului" 
funcționează si  aici vor fi 
adăugate elemente de 
grafică si câteva 
caracteristici. 
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 Vizita de documentare  la  

Stația De Tratare Voila și la Barajul 

Paltinu– realizată în a doua zi a 

întâlnirii de proiect. 
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 Vineri, de la ora 11, am văzut 

împreună sondele din Moreni, în 

încercarea de a ne documenta în 

legătură cu combustibilul fosil 

pentru care zona noastră este 

cunoscută: petrolul! 

 Oaspeții noștri au  

frecventat ore  de engleză, 

franceză, chimie, istorie și 

matematică. 

Ora de limba engleză. 

Ora de chimie 
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 Tot vineri, s-a realizat 
evaluarea activităților de proiect 
desfășurate în cadrul reuniunii. S-
au adresat întrebări despre  
organizarea și relevanța 
activităților în termeni de 
obiective, precum și despre 
abilitățile / competențele 
dobândite sau îmbunătățite. 
 S-au înmânat certificatele 
de participare și documentele de 
mobilitate Europass. 
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 S-a realizat 

prezentarea 

jocului creat în 

cadrul acestor 

activități de 

învățare, predare 

și formare. 

Toți participanții au primit diplome: 

grafician programator sau editor de 

sunet, toate având emblema, Most 

Team Spirit 

Această întâlnire de 

proiect a fost un succes 

al prieteniei, al 

cooperării și spiritului de 

echipă.  Toate obiectivele  

propuse au fost realizate,  

elevii și profesorii dobândind 

competențe, abilități și atitudini care îi 

ajută în viața profesională și personală și 

care îi motivează să lupte 

activ pentru o societate mai 

bună și pentru protejarea 

mediului înconjurător. Așa 

că... Let’s Play Greener 

FOREVER!  

 

Prof. Mirandolina Matei 
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51 Music: A Melodic Methodology into Teaching and Learning 
2018-1-ES01-KA229-050761_5  

Școli partenere: 
1. I.E.S. Pablo Ruiz Picasso, El Ejido, Spania- coordinator 
2. Gymnasio Valtinou, Trikala, Grecia 
3. Colegiul Național ‘Ion Luca Caragiale’, Moreni, România 
4. Convitto Nazionale Regina Margherita- Scuole Annesse, Anagni, Italia 
5. Agrupamento de Escolas Penafiel Sudeste, Penafiel, Portugalia 
 

Obiectivele proiectului: 
- dezvoltarea aptitudinilor relevante și de înaltă calitate ale elevilor și cadrelor didactice astfel încât acest 
grup țintă să fie mai bine pregătit pentru a face față cu succes problemelor cu care se confruntă zilnic, la 
școală, în cariera lor actuală sau viitoare, în viața de zi cu zi. Prin interacțiunile proiectului, se vor dezvolta 
următoarele competențe și abilități: interculturale, sociale, civice, digitale, lingvistice și  culturale.  
- diminuarea  problemelor de natură economică și socială ale elevilor și reducerea abandonului școlar   
- cooperarea și comunicarea între diferitele grupuri sociale și etnii  
- învățarea prin teme bazate pe muzică  deoarece aceasta oferă o sursă de informație nesfârșită pe care 
elevii noștri sunt provocați să o decodifice prin acest proiect, să înțeleagă faptul că un cântec poate 
dezvălui o comoară de informații despre istoria țării, limbii, aspectele culturale și identitatea națională.  
 

Grupul țintă  
- elevii de gimnaziu, cu vârsta cuprinsă între 12- 15 ani; 
- elevii de gimnaziu care au identificat sau pentru care școala a identificat nevoia de a-și dezvolta 
abilitățile creative, artistice, digitale,  de comunicare în limba engleză, care sunt expuși la probleme de 
ordin social și/sau de ordin economic , care doresc să învețe să realizeze cercetări, să selecteze informații 
relevante, să facă prezentări, să lucreze în echipă, care au nevoie să-și dezvolte competența culturală, 
cunoașterea generală a lumii și care au dorința de a-i ajuta pe cei mai slabi decât ei. 

În selecția grupului țintă de participanți se va promova o politică de informare și o metodologie 
clară care va asigura participarea fără discriminare, respectând principiul egalității de șanse si al 
transparenței. 
 

Conform formularului de candidatură aprobat, întâlnirile de proiect vor avea loc în următoarea 
ordine: 
1. Școala gazdă: I.E.S. Pablo Ruiz Picasso, Spania- ianuarie 2019  – reuniune la care vor participa 5 elevi 
și 2 profesori  de la Colegiul Național ‘Ion Luca Caragiale’,  
2. Școala gazdă: Gymnasio Valtinou , Grecia – februarie 2019-– reuniune la care vor participa 5 elevi și 2 
profesori  de la Colegiul Național ‘Ion Luca Caragiale’,  
3. Școala gazdă: Convitto Nazionale Regina Margherita- Scuole Annesse , Italia - octombrie 2019- reuni-
une la care vor participa 5 elevi și 2 profesori  de la Colegiul Național ‘Ion Luca Caragiale’,  
4. Școala gazdă:  Agrupamento de Escolas Penafiel Sudeste- Portugalia- februarie 2020- reuniune la care 
vor participa 5 elevi și 2 profesori  de la Colegiul Național ‘Ion Luca Caragiale’,  
5. Școala gazdă: CN Ion luca Caragiale- România- mai 2020 

 
Produsele finale vor fi: 

1. Logo-ul proiectului 
2. "Povestea muzicii"  - prezentare Power-Point.  Elevii și profesorii se vor documenta în legătură cu 
primele piese muzicale produse în țara lor și le vor prezenta atât în limba engleză, cât și în limba română. 
Scopul este de a găsi cele mai vechi piese muzicale disponibile pe care le vom prezenta, analizând ce 
sentimente  sunt reliefate, cu explicații despre viața și experiențele oamenilor de atunci.  
3. "Cântecele: nu numai melodii, dar și mentalitatea unei națiuni."- produs final care este alcătuit dintr
-o broșură și un DVD și care conțin versuri cu informații explicative despre istoria / principalele 
evenimente / mentalitatea și valorile umane ale fiecărei țări partenere, așa cum sunt evidențiate în  
cântecele populare și balade. Elevii, sub îndrumarea profesorilor, vor face prezentări în care vor indica ce 
înseamnă fiecare dintre constatările lor în termeni de tradiție și  identitate națională.  
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4. "Peisajul în cântece"- prezentare Power Point. Vom analiza modul în care peisajul și natura fiecărei 
țări sunt reliefate în cântece, de exemplu: melodii despre mare, munți, lacuri, râuri și cum aceste forme de 
relief au influențat viețile locuitorilor acelor zone. Cântecele vor fi  în limba maternă, cu traducere în 
limba engleză. Analiza și rezultatele acesteia vor fi în limba engleză;  
5. "Peisajele și cântece tradiționale, dansurile și îmbrăcămintea", care este o colecție de fotografii, 
videoclipuri și cântece,  care va cuprinde și o analiză în limba engleză, a modului în care peisajul 
determină pașii în dansurile tradiționale și în  hainele pe care oamenii le purtau; 
6. "Instrumente tradiționale", produs final alcătuit dintr -o broșură și o colecție DVD. Broșura va 
conține  elemente care se referă la modul în care sunt făcute aceste instrumente,  explicații despre motivul 
alegerii materialului respectiv, descrierea lor, povestea instrumentului și pentru ce fel de muzică este 
folosit. Fiecare țară va prezenta în direct cel puțin un instrument muzical reprezentativ. Colecția  DVD va 
include piese muzicale și clipuri ale muzicienilor care interpretează  cu instrumente tradiționale.  
7."Instrumentul meu muzical". Elevii  vor produce propriile instrumente muzicale cu orice material 
doresc, de exemplu: cutii de conserve, bucăți de lemn etc., și se învață că acesta reprezintă, de asemenea, 
un mijloc de comunicare. Se va face o înregistrare video, în grupuri mixte, cu utilizarea acestor 
instrumente neconvenționale. 
8. "Prietenia prin muzică". Acesta va fi un cor care va cânta melodii despre prietenie, iar  
interpretarea finală va fi înregistrată. Înainte de activitate, fiecare școală propune două melodii despre 
prietenie și apoi  de comun acord, se vor alege cântece diferite. Aceste cântece vor fi discutate în termeni 
de vocabular, gramatică, pronunție și melodie, în  fiecare școală parteneră și se vor învăța. În timpul 
întâlnirii, fiecare echipă prezintă cântecele și mesajul acestora, și apoi fiecare echipă selectează un cântec 
pentru a-i învăța pe ceilalți. Vor fi cinci melodii cântate pentru prietenie, de prietenii din cinci țări.  
9. "Muzica - ce și de ce ascult". Aceasta este o prezentare Power Point bazată pe un studiu realizat 
în fiecare școală cu privire la preferințele muzicale ale copiilor. Înainte de întâlnire, fiecare echipă își va 
prezenta concluziile cu explicații (unele dintre răspunsuri vor fi prezentate în grafice și întrebările cu 
reprezentare grafică vor fi stabilite în prealabil) și în timpul întâlnirii, participanții vor compara 
rezultatele, vor găsi punctele comune și ce îi diferențiază din acest punct de vedere.  
10. "Muzica unește oamenii" , un studiu  despre ce fel de muzica ascultă oamenii din fiecare țară, în 
momente de bucurie și tristețe, atunci când militează pentru pace, tolerantă, iubire sau  un mediu 
înconjurător mai curat. Va exista un sondaj realizat în fiecare școală și în comunitate, care va implica 
elevii, cadrele didactice și familiile copiilor și profesorilor. Respondenții sunt rugați să menționeze o 
melodie pe care o ascultă atunci când sunt fericiți sau tristi, să numească un cântec pentru toleranță, unul 
pentru pace, unul pentru dragoste.  Melodiile menționate cel mai des  în chestionar vor fi compilate pe un 
DVD (maxim 3 pentru fiecare situație). Rezultatele vor fi colectate, interpretate și prezentate în timpul 
întâlnirii. Înainte de a prezenta o melodie pentru fiecare situație menționată mai sus, fiecare echipă va 
cânta un cântec în limba maternă celorlalte echipe, iar celelalti sunt provocați să înțeleagă tema piesei. Se 
vor selecta două melodii care descriu cel mai bine atitudinile și sentimentele menționate mai sus, se vor 
explica versurile în limba engleză, iar aceste explicații vor alcătui a doua parte a  produsului final  
11. "Prin muzică,să-i învățăm limba maternă pe partenerii noștri ", în care fiecare școală parteneră 
vor alege trei melodii pe care le vor traduce în limba engleză și se  vor elabora tehnici pentru a-i învăța 
limba lor maternă pe ceilalți parteneri,  pe baza acestor melodii. Aceste tehnici vor fi compilate într-o 
broșură pentru a începe învățărea limbilor materne pe care le au partenerii noștri.  Elevii din fiecare țară 
vor lucra împreună pentru a-și învăța partenerii un cântec reprezentativ din țara lor pe care îl vor cânta 
împreună, ca într-o paradă a  națiunilor, fericite să fie împreună și să învețe unii de la ceilalți.  
12. "Comunicarea interculturală prin muzică".  Se va crea un cor pentru care fiecare țară va alege 
un cântec reprezentativ și care va fi învățat  și interpretat de elevii și profesorii care vor participa la 
această întâlnire. Produsul final va fi înregistrat și compilat pe un DVD.  
13. "Cântecele la ora de engleză", în care profesor ii vor prezenta tehnici pe care le-au creat în 
prealabil pentru a preda limba engleză prin folosirea cântecelor. Aceste tehnici vor fi  prezentate în format 
’e-lectures’ și vor fi demonstrații prin care, un profesor din fiecare țară va alege o lecție  pe care a făcut-o 
și va arăta participanților cum pot învăța limba engleză prin cântece.  

Prof. Mirandolina Matei 
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MUSIC: A MELODIC METHODOLOGY INTO TEACHING AND LEARNING 
2018-1-ES01-KA229-050761  

 Primele activități de învățare, predare și formare, organizate la școala coordonatoare 
I.E.S. Pablo Ruiz Picasso - Spania 

20.01.2019-26.01.2019 

Școli partenere: 
- I.E.S. Pablo Ruiz Picasso, El Ejido, Spania- coor-
donator; 
- Gymnasio Valtinou, Trikala, Grecia; 
- Colegiul Național “Ion Luca Caragiale”, Moreni, 
România; 
- Convitto Nazionale Regina Margherita- Scuole 
Annesse, Anagni, Italia; 
- Agrupamento de Escolas Penafiel Sudeste, 
Penafiel, Portugalia; 

Obiectivele proiec-
tului: 
- dezvoltarea 
aptitudinilor relevante 
și de înaltă calitate ale 
elevilor și cadrelor 

didactice astfel încât acest grup țintă să fie mai 
bine pregătit pentru a face față cu succes 
problemelor cu care se confruntă zilnic, la școală, 
în cariera lor actuală sau viitoare, în viața de zi cu 
zi. Prin interacțiunile proiectului, se vor dezvolta 
următoarele competențe și abilități: interculturale, 
sociale, civice, digitale, lingvistice și  culturale.; 
- diminuarea  problemelor de natură economică și 
socială ale elevilor și reducerea abandonului 
școlar; 
- cooperarea și comunicarea între diferitele grupuri 
sociale și etnii; 
- învățarea prin teme bazate pe muzică  deoarece 
aceasta oferă o sursă de informație nesfârșită pe 
care elevii noștri sunt provocați să o decodifice 
prin acest proiect, să înțeleagă faptul că un cântec 
poate dezvălui o comoară de informații despre 
istoria țării, a limbii, aspectele culturale și 
identitatea națională.  
 Produsele finale pe care le-am realizat în 

timpul primelor activități de învățare, 
predare  și formare: 
Logo-ul proiectului 
"Povestea muzicii"  - prezentare Power-Point.  
Elevii și profesorii s-au documentat în legătură 
cu primele piese muzicale produse în țara lor și 
le-au  prezentat, atât în limba engleză, cât și în 
limba română. Scopul a fost de a găsi cele mai 
vechi piese muzicale disponibile pe care le-am 
prezentat, analizând ce sentimente  sunt 
reliefate, cu explicații despre viața și 
experiențele oamenilor de atunci. 
"Cântecele: nu numai melodii, dar și 
mentalitatea unei națiuni."- produs final care 
este alcătuit dintr-o broșură și un DVD care 
conțin versuri cu informații explicative despre 
istoria / principalele evenimente / mentalitatea și 
valorile umane ale fiecărei țări partenere, așa 
cum sunt evidențiate în  cântecele populare și 
balade. Versurile și explicațiile au fost atât în 
limba maternă, cât și în limba engleză. Elevii, 
sub îndrumarea profesorilor, au făcut prezentări 
în care au indicat ce înseamnă fiecare dintre 
constatările lor în termeni de tradiție și  
identitate națională. 
 Activitățile pe care le-am desfășurat în 
cadrul primei reuniuni de proiect au fost 
conform programului stabilit de comun acord 
între parteneri, înainte de întâlnire. Activitățile 
au fost alese astfel încât să îndeplinească 
obiectivele proiectului pentru prima întâlnire de 
proiect. Am avut cinci zile pline, în care am 
colaborat pentru a  realiza obiectivele propuse, 
momente care au reprezentat o manifestare a 
bucuriei de a  ne întâlni partenerii și  de a face 
schimb de bune practici.Toți participanții au 
considerat că activitățile au fost relevante pentru  
îndeplinirea obiectivelor deoarece am reușit să 
elaborăm produsele finale alocate acestor 
activități de învățare, predare și formare, am 
aflat cum este sistemul de educație din Spania, 
ne-am dezvoltat abilitățile de comunicare și pe 
cele digitale, ne-am îmbunătățit competența 
culturală și nu în ultimul rând, am făcut parte 
dintr-o familie europeană, alcătuită din membrii 
echipei de proiect. 
Luni, 21.01.2019 
 Întâmpinarea participanților la activitățile de 
proiect desfășurate la I.E.S. Pablo Ruiz Picasso, 
El Ejido, Spania 
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Întrebăm ca să ne cunoaştem... 

şi să câştigăm... noi prieteni. 

Să ne cunoaștem partenerii! 
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Alegerea unui LOGO al proiectului 

Prezentarea fiecărui logo  

Propunerea Italiei 

Propunerea Spaniei 

Propunerile de logo ale echipei din România 
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Mării,este deţinut din 1533 de familia Ruffo. Pe Via 
Castello se înalţă La Chiesa Madre Santissima Im-
macolata di Scilla. Piazza San Rocco e Piaţa Cen-
trală a oraşului marcată de două edificii – Palazzo 
comunale şi Chiesa di San Rocco (Sfîntul protector 
al oraşului). Din marginea pieţei, se desfăşoară în 
faţa ochilor priveliştea strîmtorii Messina în locul 
cel mai strîmt, pe unde a trebuit să treacă Ulise. Chi-
analea, cartier despărțit de celelalte două prin portul 
Scilla,  renumit pentru pescuitul Peştelui Spadă.  
(Pescadoarele pentru acest pește “passerelle” și 
păstrează forma unei bărci pe care o utilizau și 
fenicienii înainte de Hristos, iar principiile 
“vânătorii” de pește spadă au rămas aceleași, doar 
echipamentul s-a schimbat), dar și prin pitorescul 
străzii mai mult decît înguste, care străbate Orăşelul, 
din care pornesc străduțe care  duc direct în mare şi, 
mai ales ,prin casele ridicîndu-se direct din apă. 
Stema oraşului reprezintă o femeie cu cozi de sirenă. 
În Piaţa San Rocco, poate fi văzut un monument 
dedicat monstrului Scylla. 
Toți participanții la această vizită de documentare  
au fost impresionați de poveștile locului, de mituri și 
legende, de pitorescul așezării, de obiectivele  
istorice și de  peisajul amețitor de frumos, au 
acumulat cunoștințe, s-au îmbogățit spiritual, au  
înțeles că cunoştinţele culturale sunt esenţiale pentru 
dezvoltarea personală, au explorat, identificat şi 
apreciat patrimoniul cultural al țării gazdă și au 
devenit mai conştienţi de valorile țărilor lor natale, 
au conștientizat, mai bine, sentimentul de 
apartenență la un spațiu european comun. 
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 Echipa din România: propuneri pentru 

logo-ul proiectului 
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 A patra zi a întâlnirii, 04.10 2018, a fost 
destinată activităților care încurajează o mai bună 
conștientizare, în școli, în rîndul tinerilor, a 
patrimoniului cultural bogat al Europei, în toate 
formele sale. Elevii au conștientizat importanța 
cunoașterii , conservării, promovării 
patrimoniului cultural, descoperind unele dintre 
cele mai prețioase comori și tradiții ale Europei . 
Printre sugestiile, facute de elevi, de petrecere, în 
mod benefic, a timpului liber a fost și turismul 
istoric, cultural, de descoperire a patrimoniului, 
de conservarea și promovare a acestuia și de a 
folosi această modalitate de petrecere a timpului 
liber pentru dezvoltarea personală. Cu ocazia 
vizitei la Scilla, participanții la această activitate 
de predare-învățare-formare  au  aflat /au înțeles, 
mai bine, semnificația expresiei ,, Între Scila și 
Caribda”. Expresia desemnează o situaţie practic 
imposibilă, în care trebuie să alegi între două 
rele, amândouă mortale. În mitologia greacă, 
Scylla şi Caribda sunt doi monştri care pîndesc 
de o parte şi de alta a strîmtorii Messina, cea care 
desparte Calabria de Sicilia. Caribda, care se află 
în partea dinspre Sicilia, înghite apa Mării şi o 
scuipă de trei ori pe zi. (Stînca din Sicilia, despre 
care se spune că adăposteşte Caribda, s-a scufun-
dat în mare la Cutremurul din 1908). Scylla îşi 
are adăpostul pe o stîncă din partea continentală a 
Italiei. E un monstru cu douăsprezece picioare 
deformate, şase braţe de caracatiţă şi o gură cu 
trei rînduri de dinţi. Cele două stau de o parte și 
de alta a locului cel mai strâmt atins de Messina, 
astfel că o ambarcațiune care vrea s-o ocolească 
pe una dintre ele ajunge fatal în apropierea celei-
lalte. De aici și expresia ,,Între Scila și Caribda”. 
Potrivit lui Homer, Ulise a fost forțat să aleagă cu 
ce monstru să se confrunte în timp ce trecea prin 
strâmtoare; el a optat mai degrabă să treacă de 
Scilla și să piardă doar câțiva marinari decât să 
riște pierderea întregii corăbii în vârtej. Scilla, e 
un orăşel, aşezat pe coasta italiană de o parte 
strîmtorii Messina, pe promontoriul despre care 
se spune c-a fost locuit de Scylla. Scilla e com-
pusă din mai multe cartiere, aşezate diferit pe 
înălţimea unui promontoriu: San Giorgio, oraşul 
de sus cu Centrul civic al oraşului, semnificat de 
Piazza San Rocco, Marina Grande, partea de jos 
a oraşului, cu plaja şi gara Scila și Chianalea, 
satul pescăresc, străbătut de o singură stradă, cu 
nume de cod SS18. Casele se ridică chiar din 
mare, ceea ce a făcut să i se spună, în chip de 
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Propunerea Greciei 

Propunerea Portugaliei 



 58  

 Atelier muzical: Chitara spaniolă 

Am aflat cum se face o chitară 

spaniolă, din ce tip de lemn, 

cum se îmbină. 

Iar teoria a fost urmată şi de o demonstraţie... Am 
ascultat ce sunete minunate poate produce sub 

atingerea degetelor unor cunoscători. 

Prezentarea materialelor realizate în România 
pentru produsele finale comune: 

- “Povestea muzicii”  și 
- “Cântecele, nu numai melodii, dar și mentalitatea 

unei națiuni” 
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‘Povestea muzicii’: prezentăm şi explicăm. 

Totul în engleză... 
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Fiecare cântec este prezentat de membrii echipei din România 

       Una dintre alegerile echipei: imnul 

României 
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Vine rândul fiecăruia să prezinte și să explice 

Dar și să zâmbească....pentru aparat 

Marţi, 
22.01.2019: 

continuă 
prezentările. 

Urmează 

echipa din 

Grecia 
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Echipa din Grecia prezintă produsele   

finale. Ei explică, ceilalţi ascultă şi învaţă 
Echipa din Portugalia 

O parte a echipei din Portugalia prezentând 

cântecele selectate de echipă... Și o poză la final.... 
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După-amiază culturală în ton cu tema proiectului: Să cunoaștem viața de demult a locuitorilor 

Spaniei , la Alcazaba: viaţă, istorie, tradiţii si obiceiuri 

Zidurile cetăţii, în miniatură... Şi în realitate  
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Coordonatoarea echipei noastre Profesoara însoţitoare 

Atenţi la explicaţiile ghidului  
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Echipa, înainte de a vizita cetatea...  şi la sfârşitul vizitei... 

Miercuri, 23.01.2019: 
Ziua începe cu participarea la ore de curs, în școala gazdă 

Pentru ora de latină... Cuminţi în bănci  
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Echipa gazdă, Spania Cântecele şi versurile acestora explicate în 

termeni de tradiție și identitate națională 
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Echipa Italiei Concurs: Mic dejun multicultural 
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Elevii şcolii aduc feluri de mâncare 
tradiţionale, de cele mai multe ori 

dulciuri, specifice diferitelor ţări din 
care aceştia provin. Juriul, o echipă 
de elevi dintr-o altă şcoală primară, 
degustă produsele şi le evaluează şi 
din punct de vedere estetic, iar la 

sfârşit desemnează clasa câştigătoare. 
Este un concurs care are loc anual şi 

reprezintă un prilej de a cunoaşte 

tradiţiile şi obiceiurile culturale ale 

mai multor ţări. 

Vizită de documentare la auditorium-ul din Roquetas del Mar 
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Învăţăm cum sunt aşezate 

scaunele, de ce totul se aude 

mai bine într-o sală de spec-

tacol, din ce materiale sunt 

construite diverse părţi ale 

scenei, cum funcţionează   

diferite dispozitive, unde se 

află orchestra. 

Joi, 
24.01.2019: 
Vizită de 

documentare  

la Granada 
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Primul obiectiv: Cen-

trul de documentare 

muzicală din Granada 

Suntem tot împreună 

şi 

învăţăm       

lucruri 

noi 

Vedem diferite 

aparate care i-au 

ajutat pe oameni 

de-a lungul anilor 

să producă muzică 
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Dar şi instrumente muzicale tradiţionale vechi 
Vrem să aflăm, și să vedem cât mai multe 
ca să învățăm. 

Pe unele le recunoaştem... 

Altele ni se par neobişnuite.  
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Pornim mai departe... Şi mai departe...  

Ne mai oprim... 

Mai facem o poză... 
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Orice oprire este 

prilej să 

învăţăm: muzi-

că, istorie, geo-

grafie; toate sunt 

aici legate  

Ghidul ne conduce în Granada prin istorie... către un loc special: Flamenco Cave 
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Un binemeritat spectacol de muzică şi dans..... 

Muzică  

şi Flamenco 

Alhambra - de la distanță 
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Şi echipa din România 

Vineri, 25.01.2019 
 Realizarea produselor finale 

Produsele finale:  “Povestea muzicii” şi 

“Cântecele, nu numai melodii, dar și mentalitatea 

unei națiuni” sunt realizate în echipe mixte 
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O mână de ajutor 

din partea 

profesorilor 

Un sfat, o sugestie 
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Prezentarea pro-

duselor finale, tot în 

echipe mixte, pentru 

că acum ştim mai 

multe unii despre alţii 

Prezentăm şi explicăm  
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Prezentarea produselor finale continuă 

Un alt 

cântec, un 

alt elev, 

tradiţii si 

mentalităţi  
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O elevă din Portugalia O elevă din România  

Din Italia  Din Spania  



 80 

 Ultima zi a activităților s-a încheiat cu evaluarea reuniunii de proiect,  în care participanții au 

completat un chestionar prin care și-au exprimat opiniile cu privire la activitățile desfășurate în cadrul 

acesteia. Respondenții au spus că toate obiectivele au fost îndeplinite și întâlnirea ne-a oferit șansa de 

a ne dezvolta abilitățile, competențele și atitudinile vizate de obiectivele proiectului, cunoștințe pe 

care fiecare dintre noi le va disemina acasă. 

Profesorii ....la lucru.. 

Vorbim, iar explicăm şi... ...nu uităm să zâmbim 

Prof. Constanța Diaconu  
Prof. Mirandolina Matei  
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81 World Peace Song Project 

In this project, people living in different parts of the world will collaborate to create a global chorus to 
express peace. 

Based on World Peace Song composed by the Women of the World, each group will create lyrics to 
express what peace means to them in their native language, sing and record. 

We will mix all the recordings together to create a global chorus. 
They composed the verses and it was sung by the fifth grade students, coordinated by Professor Doina 

Crăcănel and music teacher Robert Ropotan. 

OUR WORLD SONG PEACE 
Variana în limba română 

 
Linia A  
 Cu toți să fim , de-oriunde am fi ! 
 Să ne-nfrățim ! Pace va fi !  
Nu renunțăm să ne unim  
Și să-nvățăm să ne iubim .  
Linia B  
Pace-nseamnă ,, mama”, 
Pace-nseamnă  ,, pâine”. 
Pace-nseamnă ,, floare”, 
Pace-nseamna ,, mâine”.  
Pace , fericire, liniște , iubire 
Zâmbete , speranță,  toți ne dorim. 
Linia C 
Să fie pace, să fie pace!  
Toți să ne bucurăm ! 
Linia D 
Este și soare, sunt și ploi.  
Toate trec, însă noi  
Fericiți vrem să trăim ! 
 Viața noastră este frumoasă!  

OUR WORLD SONG PEACE 
Varianta în limba engleză 

 
Line A  
Let us all be, wherever from! 
Let us join! And peace will be! 
We don’t give up on joining 
And learn to love.  
Line B  
Peace means “mother”. 
Peace means “bread”. 
Peace means “flower”. 
Peace means “tomorrow” 
Peace, happiness, tranquillity, love 
Smile, hope, we all want. 
Line C 
Be peace, be peace! 
Let’s all enjoy! 
Line D 
It’s also sunny, there’s also rain.  
Everything goes, but us 
Happily, we want to live! 
Our life is beautiful!  

Prof. Doina Crăcănel 



Colegiul Național ”Ion 

Luca Caragiale” Moreni 

“Menirea firească a școlii nu e să dea 

învățătură, ci să deștepte cultivând 

destoinicirile intelectuale în inima 

copilului, trebuința de a învata toată                 

viața”   

 Ioan Slavici 
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