
ACTIVITATEA TRANSNAȚIONALĂ DE ÎNVĂȚARE/FORMARE DIN ITALIA DIN CADRUL PROIECTULUI 

ERASMUS+ „FROM KNOWLEDGE TO COMPETENCES” 

În perioada 25-31 martie 2019, a avut loc cea de-a doua activitate transnațională de 
învățare-predare-formare destinată elevilor, din cadrul parteneriatului strategic Erasmus + 
“FROM KNOWLEDGE TO COMPETENCES” nr. de referință 2017-1-RO01-KA219-
037318. Activitatea a fost organizată de Istituto  Comprensivo Statale  “BENEDETTO 
CROCE”, din Flumeri - Italia. 

La această activitatea au participat câte 4 elevi însoțiți de către un profesor,  din fiecare 
țară parteneră. 
            Activitățile desfășurate în timpul întâlnirii: organizarea celor  două ateliere de lucru: 
Atelier I (scrierea povestirii în lanț "The Young Scientist"). Elevii au revizuit capitolul 4 al 
povestirii  (capitol scris de studenții  polonezi) și au lucrat împreună la capitolele 5, 6 și 7.  
Atelier II care a constat în efectuarea de către elevi a unor experimente de fizică și chimie și 
anume: experimente cu cupru prezentate de elevii din școala noastră, reacții chimice 
prezentate de către colegii lor din Turcia, reacția dintre oțet și de sare și un experiment despre 
densitatea lichidelor efectuate de elevii din Polonia, precum și  un experiment despre 
conductori realizat de elevii din Portugalia. 
         Pentru a sublinia rolul științei în viața de zi cu zi, școala gazdă a organizat o întâlnire cu 
cei care lucrează la BIOGEM SCARL în Ariano Irpino - un centru de cercetare privind genele 
și mecanismele implicate în patologii severe și răspândite la om. 
         Elevii participanți au fost implicați și în lecții demonstrative, au luat parte la întâlniri 
informale cu colegii din școala gazdă, au împărtășit opinii cu privire la activitățile desfășurate. 
         Partenerii polonezi au prezentat și au distribuit cel de-al 5-lea buletin informativ al 
proiectului despre întâlnirea de la Varșovia, din luna noiembrie 2018. 

Învățarea din diversitate a reprezentat un alt punct forte al întâlnirii - participanții au 
aflat lucruri noi despre regiunea Avellino în cadrul vizitelor de documentare de la MAC 
(Muzeul Arheologic din Carife), de la Muzeul de Arheologie din Pompei și Vico Equense și 
au descoperit secretele unei vechi îndeletniciri, specifice zonei și anume fabricarea pastelor la 
complexul DE MATTEIS din Flumeri. 

 La sfârșitul întregii activității a fost aplicat, tuturor participanților (elevi și profesori 
însoțitori), un chestionar de monitorizare și evaluare având drept scop apreciarea modului de 
organizare al întâlnirii, calitatea activităților desfășurate și rezultatelor obținute. 
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