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• Colegiul Național ,,Cantemir-Vodă”-București

• PEIRAMATIKO GEL THESSALONIKIS „MANOLIS 
ANDRONIKOS”, Thessaloniki, Grecia

• Istituto Tecnico „Giulio Cesare Falco”, Capua, Italia

• Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych nr 5, Wroclaw, Polonia

• IES Newton-Salas, Villanueva de la Torre, Spania
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• Să-i ajute pe elevi să dobândească cunoștințe de bază despre totalitarism (cauze, impact asupra
vieții individuale și publice, metode de propagandă, rezistență împotriva acestora)

• Să dezvolte abilități sociale, civice și interculturale, făcându-i pe profesori și elevi să se gândească
la totalitarismul de astăzi

• Pentru a ajuta participanții să realizeze că, în calitate de cetățeni europeni, cu toții ne-am
confruntat și ne confruntăm încă cu probleme comune - așa că efortul de a lupta împotriva lor
trebuie să fie, de asemenea, comun

• Să-i ajute pe elevi să realizeze valoarea pedagogică a școlii și să-și reevalueze rolul în viața lor

• Să încurajeze elevii să învețe în moduri inovatoare, astfel încât să poată fi motivați și inspirați să
iubească școala.
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Prima zi a proiectului a fost petrecută in Capua.
Ne-am început ziua la liceul Italian tehnic “Giulio
Cesare Falco” cu o activitate de familiarizare, și
anume, am cântat la unison imnul internațional al
rezistenței: Bella Ciao. După care, a urmat
teamwork-ul, unde fiecare echipă a creat un
poster și o prezentare tip PowerPoint despre
rezistența politică. După activitățile de la școală, a
urmat un prânz tradițional italienesc și o plimbare
prin centrul orașului Capua.
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A doua zi a constat într-o vizită culturală în
orașul Napoli. Am vizitat centrul istoric al
orașului, după care am luat prânzul la celebra
pizzerie ,,Di Matteo”. După prânz, am vizitat
,,Piazza del Plebiscito” și Galeriile Borbonica,
tuneluri folosite în al Doilea Război Mondial
pentru adăpostirea locuitorilor. Vizita s-a
încheiat cu o plimbare pe Promenada din Napoli.
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A treia zi în Italia a fost petrecută în Caserta.
Am vizitat Palatul Roial din Caserta,
împreuna cu grădinile sale. Am văzut Grădina
Englezească împreuna cu cascada și
fântanile acesteia. Activitățile zilei s-au
încheiat cu vizita la Academia Militară de
Aviație din Caserta.
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În a 4-a zi a vizitei de proiect am avut
plănuită o deplasare la Herculaneum și
Pompei. În prima parte a zilei amvizitat Parcul
Arheologic Herculaneum unde am văzut
ruinele vechiului oraș ditrus de erupția
Vulcanului Vezuviu. Urmatoarea destinație a
zilei a fost Pompei, unde amluat prânzul si am
văzut siturile arheologice ale Vechiului oraș
roman, distrus si el de erupția vulcanului.
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În a cincea, de altfel și ultima zi a proiectului,
am prezentat proiectele realizate în prima zi, cât
și materialele video realizate de fiecare țară
pentru vizita de proiect din Italia. După
prezentări, am luat cu toții prânzul, și a avut loc
o petrecere de rămas bun, unde am cântat, ne-
am distrat, am dansat, și am plâns atunci când
amfost nevoiți să ne luămrămas bun.
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VA MULTUMIM!!

Prezentare realizată de: 
Coman Luiza
Atanasiu Irina
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