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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-C2 

     În perioada 17-23 februarie 2019, o delegație formată 

dintr-un  profesor: Ilie Nelu Cioată  și șase elevi: Alessia 

Nicoleta Ciulei, Alexandru Roșu, Eliza Magda Hegedeș, 

Andreea Lidia Jerca , Emma Daniela Năstase și Răzvan 

Andrei Opriș de la Liceul Tehnologic ‘’Retezat’’ Uricani, au 

participat la prima mobilitate pentru elevi a proiectului 

desfășurată la Escuela de Arte Pedro Almodovar din 

Ciudad Real , în Spania. 

 

 





•   

Short term exchange of pupils-C2 

Activitățile s-au desfășurat după cum urmează : 

Ziua întâi: 18 februarie 2019 – în prima parte s-au prezentat 

materialele pregătite pentru primul modul de învățare al 

curriculei:   - EMPATIA – corespunzător nivelului liceal,  de 

către școlile implicate în crearea și dezvoltarea acestuia. 

 

După amiază am efectuat o vizită de documentare la Muzeul 

Don Quijote din oraș.  

 



Ziua a doua: 19 februarie 2019 în prima parte s-au prezentat 

materialele pregătite pentru primul modul de învățare al 

curriculei:   - EMPATIA – corespunzător nivelului primar și 

gimnazial,  de către școlile implicate în crearea și 

dezvoltarea acestuia.   

După amiază am fost invitați de către autoritățile locale să 

vizităm și să cunoaștem Palacio de la Diputación 

Provincial de Ciudad Real, locul unde se întâlnesc și 

lucrează reprezentanții aleși ai regiunii Castilla –La 

Mancha. 
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Short term exchange of pupils-C2 



   Ziua a treia: 20 februarie 2019 a început cu activități de 

socializare și cunoaștere a elevilor participanți la mobilitate 

desfășurate sub forma unor activități sportive și jocuri reunite 

sub titlul: GYMKANA desfășurate în sala de sport . 

  La ora 10, elevii din cele șapte școli implicate în proiect au fost 

împărțiți în 7 grupe de lucru și s-au deplasat la Museo de la 

Merced unde, au primit fișe lucru și au trebuit să găsească 

lucrări de artă (picturi, tablouri, desene, tapiserii, etc)  care 

să reprezinte EMPATIA( unul pozitiv și unul negativ). 

   După amiază s-au organizat workshop-uri pentru elevi,la 

școala parteneră unde elevii implicați în mobilitate s-au 

familiarizat sau și-au perfecționat abilitățile ICT cu software: 

Photoshop  și ThingLink sau echipamente precum Tableta 

Grafică și cele specifice pentru AR(Realitatea Augmentată)  
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Short term exchange of pupils-C2 



  Ziua a patra: 21 februarie 2019, a fost dedicată cunoașterii 

regiunii Castilla-La Mancha, și s-a efectuat o excursie de 

documentare pe urmele lui Don Quijote. 

   S-a vizitat orașul Almagro, cu celebrul său teatru, păstrat 

din secolul al XVII-lea – Corral de Comedias de Almagro. 

   Vizita a mai cuprins parcul național Las Tablas de  

Daimiel, complexul El Mirador de la Mancha și orașul 

Consuegra, făcut celebru prin morile de vânt și castelul 

său din perioada maură.  
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Short term exchange of pupils-C2 

Ziua a cincea: 22 februarie 2019 a început prin prezentarea  

proiectelor făcute de cele șapte echipe de elevi  pe tema 

EMPATIEI. 

 

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(C3)  care se va desfășura în România 

între12-19 mai 2019 la liceul din Uricani. 
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Mulțumesc! 
 

Realizat: 

 

Prof. Ilie Nelu Cioată 

Responsabil proiect 

appsproject.eu 

         .appsproject.eu 
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