
 

PROIECT SECTORIAL COMENIUS MULTILATERAL 

 

12- PK-721-PH-UK 

La 1 iunie 2014 s-a incheiat proiectul multilateral Comenius  GOOD FOOD 

GOOD MOOD! cu nr. de referință  12-PK-721-PH-UK derulat  în C. N. 

„AL. I. CUZA” MUNICIPIUL PLOIEŞTI în perioada 2012-2014 , în 

parteneriat cu 9  şcoli din țări din UE. 

1. Marriotts School – UK 

2. Schulheim Schloss Kasteln – CH 

3. Stevenson College Edimburgh – UK 

4. Gymnasium Finkenwerder – DE 

5. Stedelijk College – NL 

6. Instituto de Educacion Secundaria Abyla – ES 

7. Insjons Skola – SE 

8. Ipsia Carla Cattaneo – IT 

9. Zepsol Szkol Elecktronicznych i Ogolnoksztalcacych – PL 

10. Colegiul National “Alexandru Ioan Cuza” Municipiul Ploieşti - RO 

Proiectul  a inclus o diversitate de teme – etica alimentației , diferențele 

culturale  identități regionale , conştientizarea problemei ecologice şi a 

sustenabilității , pregătirea vocațională , comunicarea şi utilizarea de 

tehnologii noi , aspectul economic al mâncării , cunoştințe despre țări 

europene , educație pentru sănătate , consumerismul , egalitate între 

sexe , învățarea limbilor străine  

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În  perioada 7-11 aprilie 2014 a avut loc 

ultima mobilitate prevăzută în proiect   care a 

fost găzduită de Gymnasium Finkenwerder 

Hamburg Germania iar până la 31 sept 2014 

s-a depus la Agenţia Naţională raportul final 

privind derularea proiectului . Raportul final  a 

fost însoţit şi de  acţiunea de diseminare a 

proiectului  care s-a făcut în diferite medii, pe 

platforma inernaţională , pe site-ul colegiului , 

în consiliul profesoral şi de administraţie al 

şcolii , în sedinţa cu părinţii pe şcoală , la 

consfătuirile judeţene cu directorii de şcoli  şi 

cu profesorii de diferite discipline etc.       

La debutul proiectului, noi românii  am fost 

priviţi cu reticenţă, datorită stereotipiilor si 

prejudecăţilor negative cu care este privită 

Romania în Europa. Pe parcursul acestui 

proiect, am căpătat respectul partenerilor, care 

au fost impresionaţi în vizita lor în şcoala 

noastră de rezultatele şi activităţile noastre, de 

buna stăpânire a limbii engleze a elevilor şi 

profesorilor noştri.  

    Spiritul de echipă care a dominat ne-a 

asigurat că ţara noastră, prin noi , a depăşit 

orice aşteptări şi a răspuns exagerat cerinţelor 

proiectului. Mesajele transmise de participanţi 

la finalul mobilităţii în România dar şi la finalul 

proiectului au confirmat profunzimea implicării 

şi a seriozităţii de care a dat dovadă echipa 

României , respectiv a C.N ,Al.I.Cuza,, 

Municipiul Ploieşti 

  

Proiectul “Good Food Good Mood” a 
furnizat valoare adăugată europeană prin 
dezvoltarea modelelor de curriculum şi 
studii de caz pentru a fi utilizate în 
educaţie, pentru beneficiul elevilor din 
Europa cu privire la consumerism durabil şi 
impactul băuturii, mâncării şi exerciţiilor 
asupra sănătăţii şi stilului de viaţă.  
     A fost o experienţă inedită, atat pentru 

profesorii cât şi pentru elevii participanţi, 

deschizându-ne viziunea asupra sistemelor 

educaţionale ale altor ţări europene, asupra 

succeselor lor, dar şi asupra problemelor cu 

care se confruntă şi ei. Implicarea în acest 

proiect a facilitat conştientizarea diferenţelor şi 

asemănărilor care există între tradiţiile şi 

obiceiurile ţărilor participante în proiect. 

  



  

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                      

                         gfgm-recipe-blog /     

             http://gfgm-recipes.tumblr.com 

 

Mobilităţile în Anglia , Suedia , Germania de care a 

beneficiat România au fost experienţe minunate pe 

care le-am primit cu bucurie. Am fost încântaţi de 

modul prietenos şi natural al elevilor şi profesorilor. 

Am fost primiţi şi salutaţi de reprezentanţii 

comunităţilor care printr-o manieră elegantă şi 

relaxantă au prezentat şcolile lor, localităţile lor , 

ţările lor şi oamenii pe care-i sprijină şi-i ocroteşte. 

Vizitele la şcoli şi zonele turistice de interes au fost 

relaxante , iar mediul sănătos şi încântător.Acest 

lucru ne-a permis să construim relaţii între parteneri 

şi mai puternice. S-au construit noi proiecte şi s-a 

dezbătut programul Erasmus+.Ne-am întors în ţară 

cu amintiri foarte plăcute , cu experienţe în plus , cu 

informaţii privind sistemul de învăţământ. 

 

Suntem foarte mulţumiţi de 

parteneriatul nostru , care a rulat cu 

succes.Relaţiile între parteneri au fost 

şi sunt puternice .Respectul reciproc a 

condus la participarea deplină la 

reuniunile de proiect , acestea 

reprezentând evenimente 

semnificative pentru cei implicaţi. 

 

Produsele tangibile ale parteneriatului 

împreună cu rapoartele de şedinţe şi 

prezentările elevilor şi profesorilor pot 

fi vizualizate pe site-ul proiectului 

www.gfgm2012.com  , pe blogul 

proiectului  

http://gfgm-recipes.tumblr.com/
http://www.gfgm2012.com/


PRODUSELE PROIECTULUI 
Produsele comune 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Site-ul – www.gfgm2012.com- principalul produs al parteneriatului ,  
are toate rezultatele profesorilor şi elevilor , a fost abdatat regulat şi ilustrează  
evoluţia proiectului prin numeroase fotografii.  
2.Dialogul şi cooperarea crosscuriculară 
Blog / gfgm-recipe-blog / http://gfgm-recipes.tumblr.com 
    Mâncarea vorbeşte despre cultura şi tradiţia unei ţări. Pregătirea felurilor de 
mâncare cu diverse grupuri de elevi ajută la cooperarea şi dialogul cultural 
într-un mod practic. Blogul ajută la diseminarea reţetelor culese de către 
parteneri . 
3.Împărtăşirea experienţei şi bunelor practici la nivel internaţional 
  Întâlnirile din România oct. 2012 ,Anglia apr,2013, Suedia oct. 2013 şi 
Germania apr.2014,  au reprezentat o ocazie perfectă pentru profesorii din 
şcolile partenere pentru a împărtăşi experienţa şi bunele practici.  
4.Prezentarea rezultatelor- diseminări 
    La cele 2 întâlniri cea din Anglia apr. 2013 şi cea din Germania apr. 2014 
elevii şi profesorii din ţările partenere  au prezentat activităţile şi produsele 
realizate . 
      Într-o atmosferă plăcută prezentarile proiectului au beneficiat de multă 
apreciere. şi în alte medii :pe site-ul proiectului, pe grupul de coordonatori 
proiecte europene multilaterale 2012, pe site-ul şcolii,în revista Anotimpuri a 
şcolii, în scoală prin expoziţii, în consiliile profesorale ,în comisiile metodice 
ale profesorilor,în adunările generale ale părinţilor, în consiliul elevilor,  în alte 
şcoli , în comunităşi , la bursa de valori educaţionale. 
     Produsele au provenit din munca depusă în cadrul activităţilor curriculare şi 
extracurriculare de către profesorii şi elevii din şcolile partenere.Profesorii 
participanţi la mobilităţile din Anglia , Suedia şi Germania au fost: Rodica 
Popescu , Ioan Lefter, Andreea Violeta Vlăsceanu , Iren Dumitru , Magdalena 
Vasile ,  Cătălina Elena Rădulescu, Mircea Baganagiu . Elevii participanţi la 
mobilităţile din Anglia şi Germania au fost : Saulea Vlad , Obrejean Dorian , 
Nicolae Carmen , Mihăilă Petra , Petrescu Toma  Radu , Şerban Răzvan , 
Pavel Eusebiu, Zecheru Daniela, Teodorescu Andra ,  
La organizarea şi  la desfăşurarea mobilităţii din România în colegiul nostru şi-
au  adus contribuiţia prin activităţi  şi : profesorii Mănescu Iolanda ,Catrinescu 
Irina , Rădulescu Cătălina Elena , Chelaru Oana ,Ilie Alina, Dumitru Iren, 
Vlăsceanu Andreea Violeta ,Dimulescu Felicia , Stoian Carmen , Gherasim 
Luminiţa , Baganagiu Mircea, Isofache Cătălina , Vasile Magdalena , Mogoş 
Carmen , Mihalache Daniela , Scheau Romelia , Popescu Daniela ,Popescu 
Rodica , Lefter Ioan ,Roşioară Nela, Nedelcu Mariana , Marin Melania 
,Ionescu Doina , Matei Ozana Nicoleta,, Matcaboji Maria ,  Stanciu Claudia , 
Ene Corneliu , Asanache Raluca , Bardaşu Mihaela , Marian Crina ,Cruceru  
Gheorghiţa  ,Barbos Ana Maria, Iorgulescu Cristina ,Vasilescu Codruţa , 
Ionescu Vasile , Ciorăneanu Ecaterina , Săvuţă Irina Ema , Tănase Doina , 
Nicolae Cristina , Craina Sanda , Păun Roxana ,Bălăjel Ana Maria, secretar 
Miroiu Florica , Sima Elena , laborant ,Sturm Irina , Iancu Mihaela ,bibliotecar 
Stelian Georgeta, administrator Stroe Luminiţa , Contabil şef Hoabăn Marilena 
şi personalul de ingrijire şi întreţinere. Am fost sprijiniţi de un număr mare de 
părinţi reprezentat de medic Băloi Alexandru , senator Savu Daniel , Cismaru 
Graţiela  şi de  preşedintele comitetului de părinţi Ionescu Lucian. Au fos 
implicaţi foarte şi mulţi elevi. La mobilitatea din România au participat 100  de 
elevi căte 3 de la fiecare clasă de gimnaziu şi liceu coordonaţi de elevul 
Saulea Vlad ( coordonator de proiect din partea elevilor ) acum elev în clasa 
a-XII-a B  

 

http://www.gfgm2012.com-/
http://gfgm-recipes.tumblr.com/


Produsele C.N ,, AL.I.CUZA ,, MUNICIPIUL PLOIEŞTI ROMÂNIA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1. Deschiderea oficială a proiectului ( mobilitatea din 
România) – prezentări ale activităţilor, vizite- la Prefectură , 
Primărie , castelul Bran ,castelul Peleş,cetatea Braşov, 
Casa poporului, muzeul satului Bucureşti ,muzeul ceasului 
Ploieşti, crama Tohani Prahova. 
2. Expoziţie culinară în incinta şcolii cu mâncare sănătoasă 
românească preparată de un grup de profesoare şi elevi de 
la clasele de liceu 
3. Expoziţii de fotografii care furnizează informaţii despre 
tradiţii – 1 DEC. Crăciun , 24 ian. Ziua şcolii, Paşti 
4.Activitate practică- Realizarea unui calendar în format 
A4 cu 12 reţete tradiţionale din ţările partenere 
5. Activitate practică- realizarea unei broşuri de prezentare 
a proiectului 
6. Activitate practică- realizarea felicitărilor de Crăciun 
personalizate pentru partenerii proiectului şi în tema 
preoiectului  
7. Întâlnire la Stevenage Anglia – prezentări , vizite la 
şcoală , vizită la Poliţia locală , vizite culturale la Londra şi 
Knowbord 
8.  Activitate curriculară la disciplina chimie -  Alternative 
naturale la medicamente 
( catedra de chimie ) 
9. Implicarea familiilor în campania şcolii de promovare a 
unei diete sănătoase – prepararea unui fel de mâncare 
sănătoasă de către o  mamă profesoara de matematică        
( Mogoş Carmen ) împreună cu fiica sa eleva şcolii din clasa 
a- V-a ( Mogoş Maria )  
 

10. Implicarea unei şcoli de profil economic alimentar- prepararea unui fel de mâncare 
( CIOBA DE PUI ) de către un grup de elevi din clasa a -XI-a A diriginte Mircea Baganagiu 
)  sub îndrumarea unui profesor de specialitate într-un atelier de specialitate al şcolii  
11. Activitate practică- atelier culinar-  la ora de dirigenţie clasa a-VII-a – prepararea 
unui fel de mâncare sănătoasă Salata de fructe de către elevi şi profesoara dirigintă ( 
Matei Ozana )  
12.Întâlnire în Suedia Leksand- prezentări, întâlnire cu primarul localităşii vizită la şcoală 
, vizită instituţii culturale –muzeu şi atelier meşteşugăresc , vizită muzeu mină de minerale 
, vizită fermă de struţi 
13.Seminar cu tema -Un măr pe zi ţine doctorul la distanţă- cu clasele a-V-a şi 
 a-VIII-a – dezbatere despre riscurile dezvoltării bolilor digestive 
14. Vizită la fabrica de pâine Oltina din localitatea Urlaţi judeţul Prahova cu tema – Cum 
se face pâinea ?- cu elevii clasei a-V-a pentru a conştientiza beneficiile cornului zilnic 
primit la şcoală din programul guvenamental Laptele şi cornul 
15. Activitate practică cu tema Să fim naturali de Paşti – prepararea unei reţete 
tradiţională pentru Pasca de Pasti de către un grup de elevi de la clasa a-IX-a împreună 
cu profesoara dirigintă( Vlăsceanu Andreea ) 
16. Întâlnire la Hamburg Germania- prezentări, vizită la şcoala gimnazială , vizitarea 
unor instituţii culturale-muzeul de miniaturi , muzeul submarin  
17. Activitate practică- realizarea a 10 postere cu imagini sugestive despre şcoala şi ţara 
parteneră în proiect  
18. Activităţi de diseminare a proiectului – prezentări PP în consiliile profesorale din 
şcoală , în revista Anotimpuri a şcolii 2 numere , bener publicitar  expoziţii , site-ul 
proiectului ,pe grup multilaterale 2012 , pe site-ul şcolii , pe facebook , presa locală , TV, 
broşură , felicitări , calendar cu 12 reţete culinare specifice tărilor partenere în proiect,  
19. Evaluarea proiectului- chestionare de impact 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul a fost un mod grozav de a amplifica conştiinţa culturală a 
elevilor şi a profesorilor . 
-    Elevii participanţi în parteneriat  s-au dezvoltat din punct de 
vedere personal . 
-    Interacţiunea şi mijloacele economice oferite de proiect i-a sprijinit 
pe cei care în mod firesc nu şi-ar fi putut permite să călătorească în 
alte tări în felul în care mobilităţile i-au ajutat. 
-   Profesorii participanţi la proiect au beneficiat de experienţe. 
.pozitive pentru profesiile lor care îi va ajuta să organizeze proiecte 
asemănătoare în viitor 
 -   Toţi participanţii au avut sansa să stabilească relaţii 
.croscurriculare de durată  
 


