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PRIMA ACTIVITATE TRANSNAȚIONALĂ DE ÎNVĂȚARE/PREDARE /FORMARE, 

KAPELLEN, BELGIA, IANUARIE 2016 

 

Școala GO!ATHENEUM IRISHOF din KAPELLEN, BELGIA, coordonator al proiectului, a 

găzduit în perioada 18 – 22 ianuarie 2016 prima activitate transnațională de învățare/formare la care 

au participat 6 elevi și 2 profesori din fiecare școală parteneră.  

Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” a fost reprezentat de elevii Bianca Blanariu, Tudor Ilie, 

Gabriel Onofrei, Cosmin Parasca, Claudiu Popa și Ionuț Sopon din clasa a IX-a, însoțiți de d-na 

Simona Oana Iacob, profesor de limba engleză și d-na Doina Monoranu, coordonatorul proiectului  la 

nivelul școlii. 

Pe parcursul celor cinci zile elevii au desfășurat activități, sub îndrumarea profesorilor 

participanți,  în patru grupuri internaționale de lucru pe următoarele teme: Business plan, Newspaper 

Agency, Ghid Turistic și Muzică, Artă, Umor. 

Activitățile propuse au pus elevii în situația să învețe să coopereze, dezvoltând atitudinea pozitivă și 

manifestarea respectului față de diferențele culturale. Lucrul în echipă al elevilor și al profesorilor, în 

cele patru grupuri, s-a concretizat  în: 

 

Grupul de lucru BUSINESSPLAN: 

 

 Dezvoltarea ideilor în legătură cu posibile afaceri internaționale în domeniul turismului; 

 Stabilirea viziunii și a misiunii afacerii; 

 Crearea aplicației ”TravelmAPP” pentru călătorii și planificarea vacanțelor; 

 Realizarea design-ului aplicației ”TravelmAPP”. 

 

 

 

     
 

 



Planul aplicației TravelmAPP 

 

 
 

Grupul de lucru NEWSPAPER AGENCY: 

 

 Identificarea  rubricilor de bază ale ziarului electronic; 

 Stabilirea funcțiilor și a sarcinilor membrilor grupei,în redacția ziarului; 

 Realizarea unor interviuri cu elevii și profesorii participanți în proiect; 

 Scrierea unor articole și prezentarea primului număr al ziarului. 

 

               
 

 



Grupul de lucru GHID TURISTIC: 

 

 Identificarea structurii ghidului turistic; 

 Stabilirea orașelor/zonelor din fiecare țară parteneră pentru care se realizează ghidul; 

 Distribuirea sarcinilor fiecărui membru al grupei; 

 Prezentarea sumarului ghidului turistic pentru orașul Antwerpen-Belgia. 

 

     
 

     
 
Grupul de lucru MUZICĂ, ARTĂ și UMOR 

 

 Identificarea unor asemănări și diferențe între țările partenere; 

 Prezentarea unor  organizații internaționale care susțin și protejează patrimoniul cultural 

mondial; 

 Selectarea și prezentarea unor melodii din folclorul tradițional al fiecărei țări. 

 

       



Săptămâna s-a încheiat  cu o sesiune de evaluare a materialelor realizate în grupurile de lucru și 

prezentarea acestora în cadrul Ceremoniei finale a activității.  

 

Echipa României la Ceremonia finală a activității 

 

 
 

 

Și ...ÎMPREUNĂ PENTRU O EUROPĂ UNITĂ 

 

 
 

 



Pe parcursul celor cinci zile ale Activități transnaționale de învățare, predare și formare,  toți elevii au 

socializat, au comunicat, au împărtășit impresii, și-au dezvoltat abilități de negociere și cooperare și-

au imbunătățit competențele de comunicare  în limba engleză și și-au îmbogățit  cunoștințele de 

istorie și geografie. 

 

ÎMPREUNĂ AM VIZITAT ORAŞUL ANTWERPEN 

 

      
 

       
 

          
 
Proiectul " English through entrepreneurship " este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei 

Europene în cadrul Programului ERASMUS+, Actiunea KA2–parteneriate strategice in domeniul 

scolar.  

Informațiile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar A.N.P.C.D.E.F.P și 

Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conținutul acestor 

informații. 

 

Coordonator proiect, 

 

Prof. Mihaela Doina Monoranu 


