
4-10 decembrie 2016, Lodz, Polonia
Şcoala „Władysława Stanisława Reymonta”din 

Wiączyn Dolnym (Łódź)



Tematica 
primei 

mobilităţi 
transnaţionale 

a fost: 

„Ce 
trebuie să 
fac ca să 

comunic?” 



Obiectivele mobilităţii transnaţionale:

 Schimbul de elevi şi întâlnirea cu
reprezentanţii şcolilor partenere;

 Realizarea expoziţiei de logo-uri desenate de
elevii parteneri şi votarea logo-ului
proiectului;

 Întocmirea primului capitol din e-Guide,
produsul final al proiectului;

 Comunicare prin interviuri şi dialog, prin
multiculturalitate etc.



Liceul Ortodox “Episcop Roman Ciorogariu” Oradea 
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Celelalte şcoli partenere:
Polonia Lituania



Celelalte şcoli partenere:

Spania Italia



Descrierea generală a mobilităţii:
 Programul mobilităţii a fost extrem de variat şi a vizat implicarea

elevilor, organizaţi în grupe de lucru internaţionale (polonezi, italieni,
spanioli, români şi lituanieni), în activităţi bazate pe metode de
învăţare nonformale care au avut ca scop promovarea şi exersarea
comunicării orale în limba engleză.

 Activităţile au fost organizate de către echipe de lucru formate din
elevi şi profesori de la şcolile partenere coordonate de profesor
Dominica Gola, responsabilul proiectului Erasmus în şcoala gazdă.

 Reuniunea a constituit o modalitate eficientă de a promova valorile
culturale şi educative din fiecare ţară parteneră şi a oferit oportunitatea
unui dialog intercultural.

 Profesorii au definitivat primul capitol din e-guide, au prezentat
activităţile realizate în fiecare şcoala în cadrul proiectului, au stabilit
programul pe urmatoarea perioadă şi au fixat tematica următoarei
întâlniri care va avea loc în Lituania.







Descrierea activităţilor desfăşurate:
 Activităţile au inclus jocuri de cunoaştere, ateliere de creaţie,

şedinţe de proiect, schimburi de materiale şi discuţii pe tema
educaţiei, ateliere de lucru, vizite la obiective de interes, întâlniri
cu diferite oficialităţi, interviuri cu persoane remarcabile din
zonă şi nu numai.

 Una dintre activităţile care s-au bucurat de un succes deosebit a
fost o seara la teatrul Wielki din Łódź, unde am asistat cu toţii la
repetiţia finală a spectacolului de balet „ Spărgătorul de nuci”.

 După spectacol, elevii au avut ocazia de a intervieva dansatorii,
balerini deosebit de talentaţi din diferite locuri din lume.

 Interviurile au continuat ziua următoare când am vizitat sediul
unui faimos ziar polonez „Express Ilustrowany”, unde editorul
şef a avut amabilitatea de a răspunde întrebărilor elevilor.



Vizită la sediul 
ziarului local 

„Express 
Ilustrowany”



Teatrul Wielki din Łódź

“Spărgătorul de nuci”



Activitate extrașcolară la Varşovia:
 Această activitate ne-a oferit prilejul de a ne

familiariza cu istoria, cultura şi credinţa
poporului polonez.

 Am putut admira oraşul vechi, mormântul eroului
necunoscut, Palatul Culturii şi Ştiinţelor, Muzeul
Băncii Naţionale a Poloniei etc.

 Extrem de interesantă şi interactivă a fost vizita la
Copernicus Science Center (Centrul de Ştiinţă
Copernicus)



Rezultatele mobilităţii:
 Elevii şi cadrele didactice din cele cinci ţări participante în 

proiect s-au implicat în toate activităţile reuniunii. 

 Inedite au fost prezentările realizate de elevii invitaţi la 
mobilitatea transnaţională. 

 Fiecare echipă a avut de prezentat propria şcoală şi oraşul 
din care provin. 

 De asemenea elevii din fiecare şcoală au prezentat o piesă 
de teatru si au participat la concursul pentru alegerea 
LOGO-ului proiectului. 

 La finalul mobilităţii elevii au realizat  postere care cuprind 
activităţile din aceste zile de neuitat



Alegerea logo-ului LED




