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Ne-au primit cu o pâine și sare

Am vizitat școala lor.

Au fost prezentate toate școlile partenere.



După prânz am fost 

să vizităm muzeul 

Auschwitz

Prezentări de sarcini ale 
proiectului "Caracteristicile
persoanei antreprenoriale"

LUNI -19.11.2018



MARȚI -20.11.2018

Fiecare partener a prezentat țara, școala după anumite criterii stabilite.

Săptămâna europeană a competențelor profesionale



După prânz am vizitat zona culturală - Orchestra Simfonică Națională Poloneză din Katowice 



MIERCURI -21.11.2018

 Am început ziua cu o vizita la primăria orașului 

Katowice, acolo am urmărit un film despre istoria 

acestui oraș. Urmând ca apoi sa avem parte de un 

mic discurs al fiecăruia dintre profesorii participanți 

la acest proiect.Toți participanții au primit un cadou 

din partea primăriei orașului.

 ACTIVITATE: "Familiarizați-vă cu angajatorul„

 1. Am vizitat aeroportul din orașul Katowice, unde 

mi s-a arătat construcția avioanelor, cum se face 

designul interior cat si cel exterior, detalii despre 

turbinele viitoarelor avioane, despre aripi si despre 

siguranța avioanelor.

 2. Am vizitat secția de pompieri a aeroportului din 

Katowice, unde am fost informați despre numărul de 

categorii in care este împărțita secția, numărul de 

mașini cu care acționează in cazul unui incendiu de 

proporții mari, a câtă categorie este aceasta secție, si 

multe alte informații despre secția de pompieri a 

aeroportului.



JOI -22.11.2018Am vizitat Salina din Wieliczka



Vizită în Cracovia Cină festivă, înmânarea 

cerfificatelor



VINERI -23.11.2018ATELIER DE LUCRU –

AEROPORTUL DIN KATOWICE

ELEVII AU REALIZAT UN PPT
PRIVIND INFORMAȚII DESPRE 
AEROPORTUL DIN KATOWICE

VIZITAREA INSTITUȚIILOR ȘCOLARE: 
ȘCOALA PRIMARĂ; GRĂDINIȚA NR. 41 ȘI 42



TÂRGUL DE CRĂCIUN DIN KATOWICE



PRODUSE

PPT – PREZENTAREA TĂRII, ORAȘ, ȘCOALĂ, TRADIȚII.

PPT – COMPETENȚELOR UNUI ANTREPRENOR DE SUCCES

PPT - PRIVIND INFORMAȚII DESPRE AEROPORTUL DIN KATOWICE

 PPT PRIVIND ACTIVITATE: "FAMILIARIZAȚI-VĂ CU ANGAJATORUL„

CD CU TOATE PRODUSELE PARTENERILOR



VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE !


