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APPs – Parteneriat strategic 
                     ERASMUS+ ID: 2017-1-IT02-KA201-036653 

 

Coordonator:     IIS Mengaroni (IT) 

                Școli  partenere:                                                                                          

•IIS Polo 3 (IT);  

•ICS Gaudiano (IT);  

•Istituto Comprensivo Mercantini (IT);  

•Liceul Tehnologic ‘’Retezat’’ Uricani (RO);  

• Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza (PL);  

•Escuela de Arte Pedro Almodovar  Ciudad Real  (ES) 

           Instituții  de formare partenere:  

•Cometa srl (IT);  

•Universal Learning System (IRL) 

                    Parteneri asociați: 

•Mediateca Montanari Memo (IT);  

•Associazione Genitori in Gioco (IT);  

•Regione Marche (IT);  

•Edukabe Foundation (PL);  

•Primăria  Ciudad Real (ES); 

•Primăria Uricani(RO)   

 

Durata proiectului: 31 luni 1/09/2017-31/03/2020 

 



 

 

 

 

 

Short term exchange of pupils-C5 

     În perioada 29 septembrie-6 octombrie 2019, o delegație 

formată din doi  profesori: Ilie Nelu Cioată și Cornel Băroi 

și șapte elevi: Alessia Nicoleta Ciulei, Alecsia Maria Ilieș, 

Roberta Giorgiana Lenghel, Marius Agrigoroaie, Iosif 

Curcanu, Ciprian Căciulă și Vlad Sava  de la Liceul 

Tehnologic ‘’Retezat’’ Uricani, au participat la a treia 

mobilitate pentru elevi a proiectului desfășurată la Zespół 

Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza din Plock , în 

Polonia. 

 

 





•   

Short term exchange of pupils-C5 

Activitățile s-au desfășurat după cum urmează : 

Ziua întâi: 30 septembrie 2019 – în prima parte a avut loc 

ceremonia de deschidere a acestei mobilități și o vizită  a 

liceului partener din Plock. 

 

După amiază am efectuat o vizită de documentare și de 

cunoaștere la primăria din Plock, și la principalele obiective 

ale orașului.  

 



Short term exchange of pupils-C5 



Ziua a doua: 1 octombrie 2019 în prima parte s-au prezentat 

materialele pregătite pentru al treilea modul de învățare 

al curriculei:   - BYSTANDERS –de către 4 din școlile 

implicate în crearea și dezvoltarea acestuia.   

După amiază am vizitat muzeul regiunii Mazovia și 

catedrala din Plock. 

Short term exchange of pupils-C5 



   Ziua a treia: 2 octombrie 2019 a continuat cu prezentarea 

materialelor pentru modulul –BYSTANDERS- de către 

celelalte 3 școli implicate în proiect. 

   După amiază ne-am deplasat la Teatrul Dramatic din Plock, 

unde sub îndrumarea unui actor profesionist, elevii au fost 

împărțiți în 8 grupe de lucru, cu reprezentanți de la fiecare 

școală parteneră și au avut ca sarcini realizarea de scenete 

având ca temă combaterea fenomenului de bullying și 

combaterea acestuia. 

 

 

 

Short term exchange of pupils-C5 



Short term exchange of pupils-C5 



 

 

Short term exchange of pupils-C5 



  Ziua a patra: 3 octombrie 2019, a fost dedicată cunoașterii 

capitalei Polonia- Varșovia, unde efectuat o vizită de 

documentare . 

   S-a vizitat parcul Frederic Chopin, centrul vechi din 

Varșovia și complexul științific Nauki Copernicus.  

Short term exchange of pupils-C5 



Short term exchange of pupils-C5 



Short term exchange of pupils-C5 

Ziua a cincea: 4 octombrie 2019 a început prin vizitarea celei 

mai vechi școli din Polonia -ALMA MATER PLOCENSIS- care și-

a început activitatea în 1180.  

 A urmat prezentarea video a scenetelor făcute de cele 8 echipe 

de elevi  pe tema BYSTANDERS. 

 

După amiază a avut loc festivitatea de decernare a certificatelor 

de mobilitate și a certificatelor EuroPass Mobility. 

De asemenea s-au stabilit detaliile următorului eveniment-

Mobilitate pentru elevi(C5)  care se va desfășura în Italia între 

23-29 februarie 2020 . 
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Mulțumesc! 
 

Realizat: 

 

Prof. Ilie Nelu Cioată 

Responsabil proiect 

appsproject.eu 

         .appsproject.eu 
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