
Catania, Italia 
11 – 17 martie 2018 

Primul schimb, pe termen scurt, de 
grupuri de elevi 
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Insula Sicilia, oraşul Catania 

Şcoala gazd  

 

Scuola 
secondaria di 
I grado Dante 

Alighieri 



Români în Sicilia 
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OBIECTIVUL ÎNTÂLNIRII  

ACTIVIT I 
ÎN ŞCOAL  

 

Ceremonia de 
primire 

 

Inaugurarea 
str zii 

Erasmus 

 

Spectacol 

 

Vizitarea 
şcolii 

Scopul principal a fost incluziunea socială. 
 

Alte obiective: 
• obținerea de cunoștințe de bază în domeniul 
IT în vederea dobândirii de abilități pentru o 
viitoare carieră profesională 
• consolidarea grupului prin ateliere și jocuri 
educative 





Ceremonia de primire 



Turul şcolii 



Turul şcolii 



Turul şcolii 
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ACTIVIT ȚI EFECTUATE - elevi 
LTTA 1 

 

Pictur  
mural  

 

 

Teatru 

 
 

Minecraft – 
activitate 

intercultural  

 

TwinSpace 

Elevii au fost implicați în 
 
• realizarea desenelor pe perete, pornind de la 
tema proiectului 
 

• dobândirea unor abilităţi dramatice, ce permit 
elevilor, în același timp, să se distreze, să-și 
construiască încrederea, să-și dezvolte imaginația 
 
• jocuri multiculturale / interculturale – s-a promovat 
integrarea elevilor prin desene cu principalele 
monumente şi  steagurile ţărilor participante 
 
• colaborarea pe spațiul virtual eTwinning prin 
utilizarea noilor tehnologii: postarea de imagini, 
forumuri și descrieri, scrierea de povești despre 
locurile vizitate în timpul mobilității ERASMUS + și 
postarea acestora 



Pictur  mural  



Teatru 



Minecraft 



TwinSpace 
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ACTIVIT ȚI EFECTUATE - profesori 
LTTA 1 

 

Workshop 
 

 

Casa di Maria 

 

Geografie 
 

Coordonatori 

 
 

Planuri 

Pe lângă rolul de a însoți elevii, profesorii: 
•  au parcurs atelierele de lucru ce vor fi 
reproduse în fiecare școală 
 

• au participat la activități cu reprezentanți ai 
grupurilor vulnerabile 
 

• au avut o vizită de documentare pe Etna 
 

• au participat la sesiuni de lucru privind 
activitățile proiectului, management, rezultate 
și a obținut feedback-ul activităților 
 

• au stabilit ultimele detalii despre următoarele 
activități: "Observă!" și "În pielea altuia". 



La Casa di Maria 



La Casa di Maria 



Vulcanul Etna 



Vulcanul Etna 
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Competen e 

Orientare 
profesional  

 

Comunicare 
limb  str in  

Utilizarea 
calculatorului 

 
 

Manageriale 

 

Socializare 
 

Altele 

 

Principala valoare adăugată a acestor tipuri de activități este 
încercarea permanentă de a încuraja o abordare activă a 
cursanților cu privire la instrumentele IT și STEM pentru 
instruirea pentru o viitoare piață a muncii 
Comunicarea s-a făcut în limba engleză, limba de lucru a 
proiectului nostru. 
 
Participarea la o expoziție robotică a sădit dorinţa de a proiecta 
și construi un robot folosind limbajul de programare și 
imprimanta 3D. Dobândirea de noi cunoștințe IT va dezvolta 
creativitatea și utilizarea acestora va îmbunătăți cooperarea și 
munca în echipă. 
Am urmat metoda de "instruire a formatorului" în timpul 
mobilității. Elevii și cadrelor didactice participante devin, în 
propria şcoală, mentori. 
 

Integrare în familia europeană prin socializare în casele celor ce 
au găzduit. 
 

Dobândirea cunoștințelor despre cultura și civilizația italiană, 
despre viața de zi cu zi în orașul Catania și în insula Sicilia. 



Institutul Arhimede 



Familia european  



Istorie local  



Istorie local  



Arhitectur  local  



Simbolul oraşului 
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Consolidarea grupului Team 
building 

 

 

Laser Game 

 

 

 

 

 

Bowling 



Întâlnire oficial  



Cina festiv  



Presa local  



Presa local  



Aşezarea geografic  


