UN NOU ÎNCEPUT- PROIECT ERASMUS+ PENTRU PROFESORII ȘI ELEVII
LICEULUI TEHNOLOGIC RETEZAT DIN URICANI

În perioada 17-20 octombrie 2017 doi profesori de la Liceul Tehnologic Retezat din Uricani:
prof. Cioată Ilie Nelu și prof. Băroi Cornel au participat in Polonia , în localitatea Lodz la
deschiderea Proiectului ERASMUS+ ”Addressing teaching to Prevent cyber-bullyng Phenomenon
at Schools” , proiect finanțat de Uniunea Europeană , proiect în care România este reprezentată de
școala uricăneană. Acest proiect va fi implementat pe o perioadă de 31 luni (1 septembrie 201731 martie 2020) de patru școli din Italia: INSTITUTO INSTRUZZIONE SUPERIORE F.
MENGARONI din PESARO coordonatoarea de proiect, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO,GAUDIANO, INSTITUTO MERCANTINI, , POLO 3, și CO.META SRL din Italia, o
școală din Spania :LICEUL DE ARTE PEDRO ALMODOVAR din CIUDAD REAL, o școală din
Polonia: SZKOLA PODSTAWOWA 137 din LODZ, o școală din România: LICEUL
TEHNOLOGIC RETEZAT URICANI și un institut de formare din Dublin - Irlanda :UNIVERSAL
LEARNING SYSTEM reprezentat de Prof. dr. ALAN BRUCE , director.
ROMÂNIA prin Liceul Tehnologic Retezat din Uricani va fi reprezentat de șase cadre didactice:
responsabilul proiectului : prof. Cioată Ilie Nelu și alți cinci membri din echipa de implementare :
Prof. Băroi Cornel, prof. Todea Sabina, prof. Borța Maria, prof. Apostu Mariana și prof. Pinko
Loredana, care vor participa la cursurile de formare din Irlanda.

În cadrul discuțiilor din Lodz , coordonatoarea proiectului Erasmus+ ID 2017-1-IT02KA201-036653 prof. Maria Roberta Cappelletti ne-a prezentat agenda de lucru , mobilitățile
pentru profesori pe următorii trei ani și mobilitățile pentru elevi. Marica Sabbatini
reprezentanta Co.Meta . srl ne-a prezentat școlile participante. Fiecare școală și-a prezentat
un PPT cu oferta școlii, colectivul de profesori din echipa de implementare, iar institutul ULS
ne-a prezentat oferta managerială , scopul și obiectivele cursului de formare din Dublin de
anul viitor.

Școala gazdă ne-a oferit un tur al orașului și vizitarea Școlii 137, primul contact cu elevii și
cadrele didactice , prezentat de directorul școlii prof. Ewa Morzyszek- Banaszczyk.

Cât privește elevii din Uricani vor pleca în trei fluxuri de mobilități: 6 elevi în Spania, 6 elevi
în Italia și 4 elevi în Polonia, iar noi vom fi vizitați de 43 elevi și 10 cadre didactice.
Sperăm că va fi un proiect benefic pentru elevii și cadrele didactice din Uricani.
Responsabil proiect,
Prof. Cioată Ilie Nelu

