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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-C3 

     În perioada 12-17 mai 2019, Liceul Tehnologic ‘’Retezat’’ 

Uricani, a fost gazda celei de a doua mobilități pentru 

elevi, din cadrul proiectului. 

     La acest schimb au participat 41 de elevi și 18 profesori de 

la școlile partenere din: Italia, Polonia și Spania.  

 

 





•   

Short term exchange of pupils-C3 

Activitățile s-au desfășurat după cum urmează : 

 

 

 

Ziua întâi: 13 mai 2019 – în prima parte s-au prezentat 

materialele pregătite pentru cel de al doilea modul de 

învățare al curriculei:   - UNDERSTANDING MEDIA – 

corespunzător nivelului liceal,  de către școlile implicate în 

crearea și dezvoltarea acestuia. 

 

După amiază am efectuat o vizită de documentare la 

Ansamblul Monumental de la Târgu Jiu și la Mănăstirea 

Lainici.  

 



Ziua a doua: 14 mai 2019 în prima parte s-au prezentat 

materialele pregătite pentru primul modul de învățare al 

curriculei:   - UNDERSTANDING MEDIA– corespunzător 

nivelului primar și gimnazial,  de către școlile implicate în 

crearea și dezvoltarea acestuia.   

 

 

După amiază elevii liceului au susținut un spectacol artistic, 

intitulat –Discover Romania- la Casa de Cultură din 

Uricani. 

Short term exchange of pupils-C2 



Short term exchange of pupils-C3 



   Ziua a treia: 15 mai 2019 a fost dedicată cunoașterii  regiunii 

noastre, unde am vizitat: Castelul Corvinilor de la Hunedoara, 

orașul Deva și cetatea Alba Carolina din Alba Iulia. 

   De asemenea, am participat la  vizite de documentare la  

autoritățile județene și locale: Primăria Deva, ISJ Hunedoara 

și Consiliul Județean Hunedoara. 

 

 

Short term exchange of pupils-C2 



Short term exchange of pupils-C3 



 

 

Short term exchange of pupils-C3 



  Ziua a patra: 16 mai 2019, s-a desfășurat sub forma unor 

ateliere de lucru pentru elevii participanți la mobilitate , 

care au fost împărțiți în echipe și au avut ca sarcini 

crearea unor reportaje și știri despre proiect și despre 

mobilitatea din România .  

   

 

 

 Partenerul acestor ateliere a fost Clubul de Presă Valea 

Jiului, iar elevii au realizat articole de presă, interviuri, 

prezentări și reportaje video care au fost încărcate pe  

pagina de proiect  de pe platforma EDMODO și/sau pe site-

ul proiectului. 

Short term exchange of pupils-C3 



Short term exchange of pupils-C3 



Short term exchange of pupils-C3 

Ziua a cincea: 17 mai 2019 a început prin prezentarea  

proiectelor făcute de cele șapte echipe de elevi  pe tema 

UNDERSTANDING MEDIA. 

 

 

 

 

După amiază a avut loc festivitatea de decernare a certificatelor 

de mobilitate . 

De asemenea s-au stabilit detaliile următorului eveniment-

Mobilitate pentru elevi(C4)  care se va desfășura în Polonia 

între 29 septembrie și 6 octombrie 2019 la liceul din Plock. 

  



Short term exchange of pupils-C3 



 

Mulțumesc! 
 

Realizat: 

 

Prof. Ilie Nelu Cioată 

Responsabil proiect 

appsproject.eu 

         .appsproject.eu 
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