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În perioada 14-18 octombrie 2019, 4 elevii ai LiceuluI Tehnologic Pucioasa: 

Diaconescu Denis Ştefan - clasa a X-a A, domeniul de calificare: Designer interior şi 

prelucrarea lemnului, Mihai Denis Alin – clasa a X-a Bp, domeniul de calificare: 

Ospătar(chelner),vânzător în unitățile de alimentație, Bitoc Ana Maria și Joita Maria 

Mirabela, clasa  a XI-a Cp, domeniul de calificare: Confectioner produse textile și doi 

profesori: Oprea Cristina și Gheorghe Corina-Elena au participat la activitățile din 

cadrul proiectului Erasmus + cu titlul: „ Entrepreneurship. Practical, innovative, creative 

”,  realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene prin Programul Erasmus + ,  

desfăşurat în orașul Alcada de Henares – Spania, la Liceul IES Albeniz, școală bilingvă 

și cursuri pentru elevii cu dizabilități. Din cadrul liceului  spaniol au fost implicați în 

activitățile proiectului 7 profesori ai Liceului IES Albeniz. 

Această întâlnire a fost a patra din cadrul proiectului. 

Activitățile din cadrul mobilității s-au derulat pe durata a 4 zile. 

Ziua 1 a sta sub semnul  revederii parteneriilor de la instituțiile din : Polonia- Katowice  

Școala Tehnică Nr. 15 im., Republica CehăMost: Stredni odborna skola podnikatelska, 

s.r.o, Franța-Bordeaux: Liceul Toulouse Lautrec  și Turcia-Aliaga: Heydar Aliyev 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi .  

Am vizitat liceul organizator - Ies Albeniz- Alcalá de Henares, unde ne-au fost 
prezentate salile de curs și laboratoarele, am discutat cu personalul școlii despre 
modul de organizare și desfășurare a cursurilor. A fost prezentat un program de lucru 
pentru elevii cu dizabilități.  
 
Elevii liceului au realizat un workshop cu 
preparate tradiţionale spaniole, iar dupa aceea 
am vizitat oraşul Alcalá de Henares(casa 
Cervantes, catedrala, universitatea, primăria, 
baptisteria, piața Cervantes), insoțiți de un ghid.  
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Orașul Alcada de Henares este 
situat la 35 km nord-est de orasul 
Madrid, este un oras medieval, cu 
multe strazi pietruite, istorice, fiind 
inconjutat de Piata Cervantes. 
Universitatea si vechiul centru istoric 
din Alcalá de Henares au fost inscrise 
în anul 1998 pe lista patrimoniului 
cultural mondial UNESCO. 
Universităţile din oraş sunt adăpostite 
în clădiri renascentiste, una dintre ele 
datează din anul 1498 şi a fost fondată 
de Cisneros 
 
 
 
Istoria orașului este legată de numele 
scritorului Miguel Cervantes, obiectivele 
turistice cele mai importante sunt legate 
de numele romancierului. Peste tot se 
întâlnesc statui ale lui Don Quijote, 
celebrul personaj din celebra opera ̋ Don 
Quijote de la Manchaʺ 
 
 

 

 

 

Ziua 2.  Elevii participanții au participat la o ora de informatică din cadrul liceului unde 

au schimbat impresii despre situ-rile de socializare (social media, facebook, instagram, 

twitter, linkedin, flickr, etc.). 

 

 

 

 

A urmat vizita la primăria din Alcalá 

de Henares, unde reprezentantul acesteia 

a prezentat succint istoria oraşului şi 

dorinţa de a susţine legătura dintre şcolile 

din zonă cu şcolile din Europa.  

 
 

 

 

 

 



 

În cea de-a doua parte a zilei s-a 
vizitat un liceu cu profil de Alimentaţie 
publică şi turism (bucătari, ospătari, 
lucrători hotelieri). Aici elevii noștri au 
dobândit experiențe noi - au participat la 
activităţile de realizare a preparatelor 
tradiţionale (paella, tortilla), un desert pe 
bază de aluat franțuzesc, demonstraţii 
de preparare a diferitelor tipuri de 
cocteiluri (Pina colada, San Francisco, 
etc). 
 

 
 

Pentru imbunătățirea 
comunicării dintre membrii 
delegațiilor s-a organizat un 
workshop Flamenco – activitate 
de prezentare a unui mini curs 
de flamenco unde s-au exersat 
paşi de dans, încheindu-se cu 
un dans demonstrativ executat 
de profesoara de dans.  

Ziua a treia a avut drept 

obiectiv creșterea gradului de 

conștientizare și înțelegere a 

altor culturi, precum și 

promovarea dialogului 

intercultural. 

 

În acest scop s-a vizitat 

orașul Madrid însoțiți de 

profesori ai Liceului IES 

Albeniz. În prima parte a 

zilei am vizitat Fundaţia 

Juan XXIII Roncalli, care 

fucționează pe baza 

unui program complex 

structurat pe trei nivele 

de organizare: 

depistarea persoanelor 

cu dizabilități și 

acordarea unui sprijin 

financiar prin 

introducerea într-un 

program de protecție 

socială, organizarea de cursuri pentru formarea profesionala și  includerea persoanelor 

cu dizabilități pe piața muncii(în companii mari unde există posturi pentru persone cu 

dizabilități).  



 

 

În Madrid, elevii 

au fost grupați în echipe 

internaționale și am  

obiective turistice: 

Muzeul Reina Sofia, 

Parcul Retino, Palatul 

Regal, Piața centrală,  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 
 

 



 
 
Ziua 4  A stat sub semnul discuțiilor privind analiza activităților desfășurate și 
elaborarea concluziilor privind desfașurarea mobilității. Reprezentantele Cehiei au 
prezentat temele și obiectivele următoarei mobilității, s-au discutat aspecte ce țin cum 
vor fi organizate activitățile din următoarea mobilitate.  

 
 

Elevii au avut de creat o fundație virtuală, având ca model Fundaţia Juan XXIII Roncalli 

pentru integrarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii. Au fost prezentate 

materialele realizate de elevii din fiecare ţară participant: 

-CV specifice țărilor natale 

- Interviu de angajare- sub forma 

unui scurtmetraj,  

- Planul de afaceri al unei 

companii infintate de ei sub forma 

unei prezentari power-point 

(echipa din România a realizat un 

plan pentru o firmă de 

webbdesigner). La finalul 

activităților a avut loc festivitatea 

de inmânarea a certificatelor de 

participare în mobilitatea din Alcalá de Henares, Madrid, Spania 

 

 

 

După amiaza reprezentatul 
inspectoratului școlar din țara 
gazdă a înmânat participanților 
certificate de mobilitate.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Prin participarea la acestă mobilitate elevii Liceului Tehnologic Pucioasa au 

beneficiat de: 

• Cunoașterea culturii din Alcala de Henares, Madrid  

• Cunoașterea altor culturi, limbi de către studenți și profesori 

• Creșterea competențelor interpersonale: cooperarea în grup, împărțirea 

sarcinilor între elevi 

• Îmbunătățirea comunicării în limba engleza  

• Consolidarea cooperării în grupul de proiecte al elevilor din 6 țări 

• Ruperea barierelor personale și interpersonale, ruperea stereotipurilor 

• Îmbunătățirea relației dintre profesor și elevi - lucrul împreună la proiect 

• Creșterea competențelor antreprenoriale în rândul elevilor și a abilităților 

organizaționale - pregătirea sarcinilor, discursurilor 

 

Elevii s-au implicat cu entuziasm  în activităţile propuse şi au învăţat lucruri noi. 

Pe lângă activitățile educative, elevii au avut şansa de a vizita locuri noi, precum 

şi posibilitatea de a observa, de a înţelege şi de a experimenta un alt mod de viaţă, de 

a acumula noi cunoştinţe.  

 

 „Am vizitat multe locuri frumoase unde nu credeam că o să ajung vreodată. Mă bucur 

că am cunoscut elevi din alte țări si cu care am schimbat impresii. Sunt foarte încântată 

şi mulțumită de aceasta experienţă pe care am trăit-o. Mă bucur că am ajuns aici și că 

am reușit să fac față activităților. ”  Bițoc Ana Maria, clasa a XI-a Cp 

 

     „Am cunoscut oameni noi, care ne-au învățat să apreciem pe cei cu care 

viața nu a fost chiar atât de darnică”. Modul cum ei susțin și apreciază persoanele cu 

dizabilități m-a impresionat. Sunt recunăscătoare că am avut ocazia să îi cunosc. 

Joiţa Maria Mirabela, clasa a XI-a Cp 

 

Activitățile la care am participat mi-au plăcut foarte mult și consider că m-au 

ajutat să am mai multă incredere în mine. Mi-ar plăcea să mai am ocazia să particip la 

asemenea activități. Diaconescu Denis Ştefan, clasa a X-a A 

Am fost plăcut impresionat de vizita la Liceul deTurism și Alimentație, unde am 

participat alături de elevi ai acestui liceu la realizarea de preparate și cockteiluri . Am 

cunoscut modul lor de lucru și cum se desfășoară orele lor de instruire practică . Mi-a 

plăcut foarte mult și mi-aș dori să am ocazia să repet experiența. Mihai Denis Alin – 

clasa a X-a Cp 

                                                            ÎNTOCMIT 

                                                                                   Profesori însoţitori: Oprea Cristina 

 Gheorghe Corina Elena 


