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(Cât de sănătoasă este Europa?)



HowHow HealthyHealthy isis Europe?Europe?

Obiectivele proiectului:Obiectivele proiectului:

�� să să îînnţţelegem elegem şşi să comparăm sistemele de i să comparăm sistemele de 

educaeducaţţie din ie din ţţările participante ările participante îîn proiect;n proiect;

�� Să analizăm metodele de promovare a unei vieSă analizăm metodele de promovare a unei vieţţi i 

sănătoase sănătoase îîn n şşcolile din cadrul proiectului; colile din cadrul proiectului; 

�� Să comparăm metodele de promovare a unui Să comparăm metodele de promovare a unui 

mediu mediu îînconjurător sănătos la nivelul nconjurător sănătos la nivelul şşcolilor colilor 

participante;participante;

How Healthy is Europe?

Obiectivele proiectului:

� să înţelegem şi să comparăm sistemele de 

educaţie din ţările participante în proiect;

� Să analizăm metodele de promovare a unei vieţi 

sănătoase în şcolile din cadrul proiectului; 

� Să comparăm metodele de promovare a unui 

mediu înconjurător sănătos la nivelul şcolilor 

participante.



Partenerii proiectului:Partenerii proiectului:

1.1. Regatul Unit: Regatul Unit: LondraLondra-- WilburyWilbury PrimaryPrimary

SchoolSchool;;

2.2. Spania: Rota Spania: Rota –– C.E.I.P. C.E.I.P. AzorinAzorin;;

3.3. Italia: Italia: ChietiChieti –– DirezioneDirezione DidatticaDidattica 33;;

4.4. Suedia: RSuedia: Röödeby deby –– RRöödebydeby SchoolSchool;;

5.5. Polonia: Polonia: OlsztynOlsztyn --PodstawowaPodstawowa SchoolSchool nr.6nr.6;;

6.6. CroaCroaţţia: ia: SplitSplit -- PujankePujanke Elementary SchoolElementary School

..



ActivităActivităţţi desfăi desfăşşurate urate îîn cadrul n cadrul 

proiectului:proiectului:

�� Ziua europeană a limbilor străineZiua europeană a limbilor străine: 26 sept.2011 : 26 sept.2011 
şşi 26 sept.2012i 26 sept.2012;;

�� O plimbare prin Europa:O plimbare prin Europa: 20122012--20132013;;

�� Ce Ce îînseamnă mâncarea sănătoasănseamnă mâncarea sănătoasă?? Dec.2011Dec.2011--
iun.2013iun.2013;;

�� Mini olimpiadeMini olimpiade organizate organizate îîn n şşcoalăcoală: ian.2012: ian.2012--
iun.2013iun.2013;;

�� Ziua mondială a sănătăZiua mondială a sănătăţţii:ii: aprilie 2012, aprilie aprilie 2012, aprilie 
20132013;;



�� Ziua EuropeiZiua Europei: 9 mai 2012, 9 mai 2013: 9 mai 2012, 9 mai 2013;;

�� Prietenie Prietenie îîntre copiintre copii: s: schimb de felicitări de chimb de felicitări de 
Crăciun Crăciun 2011, 20122011, 2012;;

�� EEşşti ce mănânciti ce mănânci: schimb de pove: schimb de poveşşti despre o ti despre o 
hrană sănătoasă hrană sănătoasă –– nov.2012nov.2012;;

�� Cât de sănătos este mediul nostru Cât de sănătos este mediul nostru 
îînconjurătornconjurător?? –– oct.2012oct.2012--ian.2013ian.2013;;

�� Să ne preocupăm de viitorul nostruSă ne preocupăm de viitorul nostru: febr.2013: febr.2013--
iun.2013iun.2013..



WilburyWilbury PrimaryPrimary SchoolSchool

�� O vizită de cunoaO vizită de cunoaşştere a partenerilortere a partenerilor;;

�� Discutarea proiectuluiDiscutarea proiectului;;

�� Stabilirea activităStabilirea activităţţilor ilor şşi preteni pretenţţiilor coordonatoriloriilor coordonatorilor;;

�� Stabilirea termenelor de predare Stabilirea termenelor de predare şşi de raportare a i de raportare a 
activităactivităţţilor ce vor fi desfăilor ce vor fi desfăşşurate urate îîn fiecare n fiecare şşcoalacoala;;

�� Workshop pe tema: Cum Workshop pe tema: Cum să folosim să folosim FronterFronter, , 
WikispaceWikispace..



LondraLondra







Vizitarea Vizitarea şşcolii colii 



ReguliRegulilele de aur de aur şşi uniformi uniformaa



Panoul Panoul ComeniusComenius

şşi sigla proiectuluii sigla proiectului



PanouriPanouri



Holurile Holurile şşcoliicolii



CancelariaCancelaria



Sală pentru materiale didacticeSală pentru materiale didactice



Laboratorul de informaticăLaboratorul de informatică





Sală de clasăSală de clasă



Prezentarea Prezentarea 

fiecărei fiecărei şşcolicoli



ŞŞedinedinţţăă



WorkshopWorkshop



Participare la oreParticipare la ore



Echipa Echipa ComeniusComenius


