Proiectul SMILE la cea de-a patra reuniune de proiect
cu elevi şi profesori
Locația: Istituto di Istruzione Superiore "Piero Sraffa", Crema-Italia
Durata: 7 – 12 noiembrie 2016
Tematica: Dopajul în sport: efecte şi modalităţi de combatere; campanii de promovare a sportului “fără
doping”
Participanți:
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PIERO SRAFFA", CREMA-ITALIA, coordonator: 10 elevi,
6 cadre didactice
LICEUL TEHNOLOGIC PETROL, MORENI - ROMÂNIA: 5 elevi, 2 cadre didactice
ATISALANI ANADOLU LISESI Istanbul – Turcia: 7 elevi, 2 cadre didactice
BAUSKAS VALSTS GIMNAZIJA Bauska – Letonia: 6 elevi, 2 cadre didactice
VI LICEUM OGOLNOKSZTALCACE IM. KROLA ZYGMUNTA AUGUSTA W BIALYMSTOKU
Bialstok – Polonia: 6 elevi, 2 cadre didactice
CONVITTO NAZIONALE DOMENICO CIRILLO-SCUOLE ANNESSE, Bari – Italia: 7 elevi, 3 cadre
didactice
Jurnalul activităţilor
Luni, 7 noiembrie 2016
Participanții din toate cele șase școli s-au reunit în sala de festivități a liceului gazdă, mulți dintre aceștia
bucuroși să își revadă prietenii, ceilalți fericiți să lege noi prietenii.
După ce entuziasmul s-a mai risipit, coordonatorul proiectului, d-na
Mariella Brunazzi ne-a urat un călduros ”bun venit” și ne-a
comunicat programul zilei.
Din prezentarea realizată de către elevii profilului ”turism” am aflat
lucruri noi și interesante despre orașul Crema, situat în provincia
Cremona, parte a regiunii Lombardia, precum și despre Milano,
capitala Lombardiei.
Programul zilei a continuat cu activități sportive și artistice derulate
într-o vastă sala de sport a orașului. Elevii grupați în echipe mixte
au participat la întreceri sportive - fotbal, volei, au performat în
cadrul unor exerciții de fitness și Bokwa, au cântat și dansat
împreună.

După-amiaza a fost rezervată vizionării prezentărilor despre
cazurile de doping din diferite sporturi. Fiecare școală
parteneră a realizat o prezentare despre cele mai cunoscute
situații de dopaj din propria țară, cu o scurtă analiză asupra
consecințelor utilizării substanțelor dopante și a directivelor
WADA (World Anti-Doping Agency) privind practicarea unui
”sport fără doping”!

Echipele mixte pentru activitățile din zilele următoare au fost stabilite prin intermediul unui joc ice breaking, în care trebuiau potrivite întrebările de pe bilețelele verzi cu răspunsurile de pe bilețelele
galbene. Jocul a permis participanților să se cunoască mai bine, să relaționeze, să schimbe opinii despre
conținuturile înscrise pe bilețele.
Marți, 8 noiembrie 2016

Cea de a doua zi a reuniunii a fost foarte bogată în activități strâns legate de tematica proiectului.
Ne-am deplasat cu toții la baza sportivă Club Alpino Italiano,
unde elevii organizați pe grupe mixte au participat la jocuri și
întreceri sportive:

fotbal, climbing,

bocce – ball (littleball), un sport
asemănător cu biliardul, dar jucat cu 8
mingii mai mari și o minge mică.
Toți elevii au fost plini de energie și sau arătat dornici să-și încerce aptitudinile pentru toate cele trei sporturi:
curajul, îndemânarea, tenacitatea, concentrarea au fost principalele trăsături de
personalitate aflate pe ordinea de zi ale acestei dimineți de toamnă târzie...
La întoarcerea în școală elevii au fost și reporteri: au avut loc o serie de
intervievări și o masă rotundă, prilej pentru a se discuta despre opiniile
personale vis–a-vis de importanța activităților fizice asupra unei vieți sănătoase, modul în care
participanții s-au bucurat de beneficiile activităților sportive desfășurate, ce anume i-a încântat mai
mult în cursul dimineții celei de-a doua zi.
După o binemeritată pauză de prânz echipele multinaționale s-au apucat serios de lucru.
Grupele de elevi s-au întrecut în realizarea materialelor pentru elaborarea unui e-magazine: compilarea
tuturor articolelor despre cazurile de dopaj în sport din fiecare țară parteneră, colaje cu imagini inedite
de la activitățile derulate în zilele anterioare, utilizând (http://www.getloupe.com/). Rezultatele, după o

zi atât de ”plină” de evenimente, au fost extraordinare, elevii au fost foarte
încântați să experimenteze noi tehnici IT.
Două dintre grupe au avut alte două misiuni deosebite: una a confecționat
zmeie, iar cealaltă a decorat baloane; la final aceste accesorii îndrăgite de
mici și mari deopotrivă au purtat sloganurile anti-doping pe care fiecare
școală parteneră le-a pregătit înainte de reuniunea de proiect.

Miercuri, 9 noiembrie 2016

Ziua de miercuri a fost aşteptată cu mare entuziasm şi dedicată trup şi suflet prieteniei prin sport şi
mişcare! Elevii celor şase ţări partenere au format grupele pentru „Ştafeta Anti – Doping”, care s-a
desfăşurat pe una zona pietonală a uneia dintre cele mai mari artere din oraşul Crema, Via Milano.
Acest lucru a fost posibil cu sprijinul Primăriei din Crema, al Serviciului Comunal de Ambulanţă şi cel
al Poliţiei locale.
Startul a fost dat de la poarta colegiului gazdă chiar de către
d-l director, primii alergători ai ştafetei fiind elevii Liceului
Tehnologic Petrol Moreni! Lupta pentru victorie a fost
strânsă, membrii tuturor echipelor şi-au data toată silinţa să
fie printre primii la punctul de sosire.
Elevii care nu au fost selectaţi pentru ştafetă au avut
misiunea de pregăti lansarea zmeielor şi a baloanelor
purtătoare de sloganuri anti – doping.
Aşadar, toți participanţii la reuniunea de proiect s-au strâns cu toţii în Piaţa Domului şi au înălţat cu
mare bucurie zmeie şi baloane colorate cu sloganuri pentru promovarea sportului „fără doping”. Deşi
era o vreme rece şi vântoasă, căldura şi entuziasmul tinerilor a fost mult prea mare pentru ca răceala din
jur să aibă câştig de cauză!
După a scurtă vizită la Muzeul oraşului, aflat în apropierea
Pieţei Domului, elevii s-au întors la şcoală pentru un prânz
binemeritat.
Şi cum o nouă zi urma să se încheie, era momentul să se
treacă în revistă rezultatele activităţilor: grupele de elevi s-au
reunit din nou pentru a realiza, utilizând un soft foarte
simplu, Photo Story, seriale cu cele mai reprezentative
imagini din timpul activităţilor zilei.

Joi, 10 noiembrie 2016

Este greu să definim activităţile acestei zile ca fiind unele dintre cele mai interesante, deoarece fiecare
zi a avut în program acţiuni menite să trezească interesul elevilor.
Dar, partea cea mai plăcută a celei de-a patra zi a reuniunii de proiect a fost vizita la stadionul San Siro
din Milano.
Pentru cei care îndrăgesc fotbalul, dar numai pentru ei, vizita la
stadion a reprezentat un moment deosebit…aici este o istorie vie a
celor două mari echipe italiene, AC Milan şi Inter Milano.
Este cel mai mare stadion din Italia, cu o capacitate de peste
80.000 locuri, iar design-ul său distinct îl face foarte ușor de
recunoscut. Inițial a fost numit “Stadio Comunale“, atunci când a fost construit în anii 1920 şi a fost
oficial redenumit “Stadio Giuseppe Meazza”în 1979. Meazza a fost unul dintre cei mai mari fotbaliști
italieni şi deși a purtat tricourile ambelor echipe din Milano în
timpul carierei sale, este mult mai cunoscut ca jucător al lui Inter
(a jucat o perioadă mult mai lungă sub culorile lui Inter decât
pentru AC Milan). Astfel, acum, suporterii lui Inter numesc
stadionul “Stadio Giuseppe Meazza”, în timp ce fanii lui AC
Milan îl numesc “San Siro” – acesta fiind numele cartierului în
care se află stadionul.
Turul stadionului în sine a fost impresionant, am
beneficiat de ghizi foarte iscusiţi şi am avut șansa
de a vizita vestiarele ambelor echipe gazdă şi de a
ne aşeza în fotoliile VIP.
Am vizitat şi muzeul San Siro cu exponate din
istoria ambelor cluburi. Aici am putut vedea
tricouri, fotografii, ghete, bilete şi trofee.
Ziua a continuat cu o incursiune în istoria și cultura oraşului Milano, care datorită trecutului său atât de
tumultuos îl transformă într-un punct de referință frumos și spectaculos. Am vizitat şi noi o mică parte,
dar poate cea mai importantă din acest oraș, si anume: Domul, Opera Scala şi Castelul Sforza. Pentru
Milano, muzica şi arhitectura reprezintă două laturi de referință. Și te gândești în primul rând la Opera
Scala, locul de unde au răsunat cele mai celebre voci ale lumii.

Am rămas uimiți de splendorile care ni se desfășurau aievea prin faţa ochilor. Domul este practic
“învesmântat” de sus până jos cu o uriașă trenă din dantelă albă din marmură măiestrită cu cea mai
mare precizie, care sclipește de secole în razele soarelui din Milano.
Castelul Sforza (Castello Sforzesco) este fosta reședință a Ducilor de Milano și una dintre cele mai
mari cetăți din Europa. Are 12 mini-muzee, cu exponate care datează din paleolitic și până la piese de
mobilier din 1959.
Vineri, 11 noiembrie 2016
Deși ultima zi a reuniunii de proiect nu a fost deloc ”săracă” în activități, dimpotrivă elevii au lucrat cu
același entuziasm ca și în zilele anterioare…
Dimineața a fost consacrată definitivării produselor finale ale
reuniunii de proiect și astfel, grupele mixte s-au reunit din nou
pentru a adăuga ultimele corecturi, a mai schimba anumite fraze
sau ilustrații etc.
A urmat apoi prezentarea rezultatelor muncii comune a elevilor
din cele șase școli partenere: e-magazin despre dopajul în sport,
selecția prin vot a celui mai deosebit e - poster și a celui mai
inedit album, ambele realizate din compilarea celor mai
reprezentative fotografii, cu cele mai grozave momente din activitățile reuniunii de proiect.
Sloganurile anti - doping au fost apoi publicate și pe conturile de Twitter ale elevilor.
Evaluarea reuniunii de proiect s-a realizat de către toți participanți, cadre didactice și elevi prin completarea
chestionarului creat prin www.surveymonkey.com.
Surpriza zilei a fost în după-amiază: un excelent bufet organizat în sala de festivități de către elevii de la
profilul produse de alimentație si vinicole. Aceștia s-au întrecut în a ne oferi tuturor produse rafinate,
gustoase, sănătoase și prezentate într-un mod profesionist, și-au demonstrat priceperea și talentul pentru a
ne bucura de ceea ce înseamnă hrană sustenabilă. Momentul a fost deosebit de favorabil schimbului de
impresii, a făcut posibilă crearea unei atmosfere calde, propice urărilor și gândurilor de bun rămas.

Impresii personale ale participanților
”După părerea mea, această mobilitate a proiectului
S.M.I.L.E. a fost una reușită. Mi-a plăcut totul, începând de la
organizarea și mobilizarea școlii, până la profesori și elevi,
care au avut o atitudine și un comportament minunat față de
oaspeți. Activitatea mea preferată a fost "cățăratul (climbing)"
în centrul sportiv Club Alpino Italiano din Crema.
Mi-a plăcut ziua petrecută la Milano, a fost cea mai reușită zi
din toată săptămâna. Mi-a plăcut stadionul San Siro și mi-a
plăcut Milano, în sine... Am vizitat magazine, cofetării, casa
de discuri, muzee, castele... Cea mai plăcută surpriză au fost
persoanele implicate în proiect, mi-am făcut prieteni cu care
încă țin legătura si care s-au comportat foarte frumos cu noi.
A fost o experiență pe care nu o voi uita niciodată.”
Roberto Cojocaru – X C
”Crema mi s-a părut un oraș frumos, datorită locurilor vizitate
în timpul liber, prietenilor pe care mi i-am făcut cât și datorită
gazdei mele extrem de primitoare. M-au încântat activitățile
din proiect, variate și distractive. Am apreciat prezentările
anti-doping făcute de celelalte țări și modul de implicare al
elevilor în activitățile de echipă. Vizita la Milano a fost o
experiență foarte frumoasă. Este cu adevărat un oraș superb”.
Daniel Botescu – X C
”Am fost foarte bine primiți de către cadrele didactice și
elevii liceului I. I. S. P. Sraffa Crema. M-a impresionat
dotarea școlii și atmosfera. am avut prilejul să facem
cunoștință cu colegii din celelalte țări printr-un moment de
”spargere a gheții”. Prezentările și momentele artistice
realizate de gazde pentru oaspeți au fost antrenante și pline de
voie bună. Activitățile proiectului au fost numeroase și
variate. Mi-au plăcut în mod special ștafeta, cățărarea pe
spații special amenajate și asistate de antrenori, jocul bokwa.
Cea mai spectaculoasă zi a fost cea în care am vizitat Domul,
stadionul San Siro și magazinele din Milano.
Clipe frumoase am petrecut și alături de familia gazdă, de
origine română. Întreaga mobilitate a fost un schimb de
experiență din care am avut de învățat, ceea ce mă face să-mi doresc și alte experiențe de acest gen.”
Lucian Anghelina – IX B
”Privind în urmă, realizez cât de repede s-au succedat zilele și activitățile mobilității din Crema. Am
reîntâlnit cu mare plăcere profesorii din țările partenere. Elevii au interacționat și colaborat mult mai ușor

datorită faptului că se cunoșteau de la mobilitățile anterioare sau socializaseră pe grupul S.M.I.L.E. de pe
Facebook. În particular, elevii români au fost fericiți să costate cât de ușor pot comunica cu gazdele italiene
și că întâlnesc deseori conaționali.”
Prof. Camelia State
Concluzii…
Diversitatea activităților, spiritul de competiție dar si munca în echipă au condus la realizarea unor produse
finale interesante și inedite, ceea ce adus o deosebită valoare mobilității. Elevii au fost încurajați permanent
să facă sport și să comunice. Este importantă conștientizarea faptului că trebuiesc respectate reguli și că
dopajul nu își are locul lângă sport.
Material realizat de prof. Veronica Ionescu
prof. Camelia State
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