
                                      

 

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII „SFANTUL APOSTOL ANDREI”, PLOIESTI, PRAHOVA 

PARTENERIAT MULTILATERAL COMENIUS 

„DE LA ICAR LA CALATORIILE INTERPLANETARE” 

A SAPTEA REUNIUNE DE PROIECT - MOLDAVA NAD BODVOU, SLOVACIA 

 

In perioada 1 – 6 mai 2014 a avut loc cea de-a saptea reuniune in cadrul parteneriatului 
multilateral Comenius „De la Icar la calatoriile interplanetare”, in care este implicat Liceul 
Tehnologic de Servicii „Sfantul Apostol Andrei” din Ploiesti (2012 – 2014). Aceasta intalnire 
de proiect a fost organizata de scoala partenera din Moldava nad Bodvou, Slovacia, iar din 
partea scolii noastre a participat Andrei Sorina Monica – coordonator si prof. limba engleza. 
La aceasta intalnire au participat reprezentanti ai tuturor scolilor/tarilor din proiect:  

 Romania – Liceul Tehnologic de Servicii „Sfantul Apostol Andrei”, Ploiesti 

  Grecia – the 4th Primary School of Glyfada, Atena 

  Lituania – Vilniaus Pranciškaus Skorinos vidurine mokykla, Vilnius 

 Portugalia – Didaxis - Cooperativa de Ensino de Riba de Ave, Riba de Ave 

 Turcia – Rahime Bilici Ilkökulu, Kusadasi 

 Slovacia – Základná škola, Moldava nad Bodvou 

 Ungaria – Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvu Nemzetiségi Általános Iskola és 
Kollégium, Satoraljaujhely. 

Obiectivele proiectului s-au regasit in totalitate in activitatile propuse de gazde. Programul a 
fost complex si deosebit de variat continand elemente interesante legate de astronomie, chimie 
si fizica, istoria aviatiei slovace in contextul dezvoltarii aviatiei mondiale, activitati ce isi 
gasesc rationalitatea in tema proiectului: vizitarea muzeului aviatiei slovace,  cunoasterea 
spatiului cosmic, a planetelor si satelitilor nu doar din carti sau documentare ci prin activitati 
practice (vizitarea planetariului din Kosice si a observatorului astronomic din Tatranska 
Lomnica), vizitarea universitatii de aviatie din Kosice, aflarea unor informatii interesante 
despre specificul orasului Kosice. Zborul si aviatia ca teme ale parteneriatului au fost de 
asemenea abordate, scoala gazda prezentand in laboratorul de informatica un material 
PowerPoint elaborat de catre elevii scolii despre primii aviatori slovaci si inceputurile aviatiei 
din tara lor.   



  

Reprezentanta scolii romane a oferit partenerilor un CD continand materiale PowerPoint 
reprezentand activitatile desfasurate in institutia noastra pe toata perioada de 2 ani a derularii 
proiectului si alte materiale legate de tema parteneriatului, inclusiv un documentar tradus in 
limba engleza ca si activitate de proiect despre pilotii acrobati ai Romaniei. 

Activitatile s-au desfasurat dupa cum urmeaza: 

1 mai – intalnirea partenerilor in orasul Budapesta si participarea la festivitatile prilejuite de 
sarbatorirea zilei de 1 Mai (acrobatii aeriene oferite de pilotii maghiari deasupra orasului si pe 
sub podurile aflate peste Dunare). 

  

2 mai – primirea oficiala a partenerilor in scoala gazda a inceput cu un scurt spectacol sustinut 
de trupa de majorete Twingy cunoscuta pe plan international si constituita in majoritate din 
foste eleve ale scolii. Cuvantul de bun venit rostit de directoarea scolii si in acelasi timp 
coordonatoarea parteneriatului a fost urmat de intampinarea oaspetilor cu paine si sare, 
conform ritualului ospitalitatii. Deschiderea oficiala s-a incheiat cu prezentarea panourilor 
parteneriatului si o parte din produsele realizate de elevii scolii gazda de-al lungul celor 2 ani.  

  



Dupa amiaza s-a vizitat muzeul de istorie a aviatiei din Kosice, unde profesorii si elevii au 
putut admira diverse tipuri de aeronave folosite in Slovacia de la inceputuri, trecand apoi prin 
perioada comunista si cea moderna pana azi. In continuare s-a vizitat universitatea de aviatie 
din Kosice, unde profesorii si studentii au prezentat experimente interesante si mecanisme de 
functionare ale aparatelor de zbor. Mai mult, s-au explicat componentele avioanelor si cum se 
antreneaza pilotii pentru a face fata conditiilor de zbor. Spre seara s-a vizitat centrul vechi al 
orasului Kosice. 

3 mai – a avut loc vizita documentara in Tatranska Lomnica, statiune in Muntii Tatra, unde s-
a urcat cu telecabina pana la cota 2000m unde se afla observatorul astronomic. Gazdele au 
prezentat punctele de atractie ale zonei muntoase cunoscuta ca zona turistica.  

  

In continuare s-a vizitat planetariul din Kosice, unde elevii si profesorii au avut ocazia sa 
urmareasca un documentar inedit despre planetele, satelitii si constelatiile sistemului nostru 
solar.  

Seara s-a luat cina intr-un cadru festiv deoarece primarul localitatii Moldava nad Bodvou a 
fost alaturi de delegatia parteneriatului Comenius si a oferit masa in numele comunitatii 
locale. 

  

4 mai – s-a vizitat pestera Jasovská din apropierea orasului Moldava nad Bodvou, apoi intorsi 
la scoala am vizionat o piesa de teatru despre spatiul cosmic, despre un astronaut care cauta 
un corp ceresc pe care sa se stabileasca si in drumul sau intalnea toate planetele sistemului 
solar cu care vorbea si incerca sa vada daca i se potriveau. A fost o ocazie de a se prezenta in 
limba engleza caracteristicile unice ale fiecarei planete.  



In continuare s-a vizionat un spectacol complex de dansuri sustinute de elevi de varste diferite 
ai scolii ce purtau atat costume populare slovace, cat si costume cu specific sud-american. La 
acest spectacol au participat pe langa musafiri atat profesorii si elevii scolii, cat si parintii si 
reprezentantii comunitatii locale.  

  

5 mai – intreaga zi a fost destinata activitatilor din scoala si programul a inceput cu vizitarea 
oficiala a claselor in care elevii lucrau alaturi de invatatori si profesori la realizarea unor 
materiale si produse ale proiectului. Am avut ocazia astfel sa vedem cum este organizat 
spatiul, cum se implica elevii in activitatile de proiect si sa admiram multitudinea materialelor 
realizate de catre elevii slovaci in cei 2 ani de desfasurare a parteneriatului si cum acestea 
ornamentau peretii si spatiul din scoala. Mai mult, unii elevi au pregatit o surpriza pentru 
reprezentantii institutiilor participante in proiect, organizand cate o sala de clasa cu specific 
national fiecarei tari: harti, imagini, informatii specifice, port popular, preparate culinare etc. 

  

In continuare a avut loc vizitarea orasului Moldava nad Bodvou cu piata centrala, catedrala si 
crama Tocay, iar seara, inchiderea oficiala a vizitei de proiect a fost urmata de lansarea 
lampioanelor in piata centrala a orasului de catre profesorii, elevii, parintii si toti cei prezenti 
la ceremonie. La lasarea intunericului s-au aprins artificiile ce au reprezentant punctul 
culminant al festivitatilor si elementul final ce a marcat incheierea manifestarilor. 

6 mai – reprezentantii institutiilor partenere s-au intors acasa. 

Programul a fost deosebit de interesant si toti participantii s-au intors cu o experienta bogata si 
multe lucruri noi invatate, legate de tema proiectului, de domeniul astronomiei, geografiei, 
aviatiei si fizicii, dar si de sistemul educational din Slovacia si felul in care sunt organizate 
activitatile in scoala Základná škola. Schimbul de experiente interculturale a fost foarte 
interesant, oaspetii reusind sa cunoasca indeaproape cultura slovaca in diversele ei aspecte 



(muzica, dansuri, traditii si obiceiuri, aspecte culinare), mai mult decat atat, profesorii si elevii 
din scolile partenere au luat parte la activitati comune, au interactionat dezvoltandu-si 
competentele lingvistice si abilitatea de a comunica in limba engleza.  

Parteneriatul multilateral Comenius „De la Icar la calatoriile interplanetare” este 
realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene in cadrul Programului de Invatare 
pe Toata Durata Vietii. Informatiile prezentate reprezinta responsabilitatea exclusiva a 
echipei de proiect, iar Comisia Europeana si Agentia Nationala pentru Programe 
Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale nu sunt responsabile pentru 
felul în care este folosit continutul acestor informaţii. 

 

Prof. Andrei Sorina Monica - coordonator parteneriat 

Liceul Tehnologic de Servicii „Sfantul Apostol Andrei” Ploiesti, Prahova 

  

  

               


