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FARO, PORTUGALIA 



DUMINICĂ, 8 OCTOMBRIE 

 Sosirea delegațiilor 

Centrul Cultural din Faro- Movie Session-
Bab Sebta 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Bab_Sebta 

Vizionare film documentar pe tema 
actuală a migrației și a diferitelor motive 

care îi determină pe oameni să își 
părăsescă locurile natale, parcurgând un 
drum plin de pericole, în căutarea unui 

viitor mai bun.  

Dezbatere pe tema filmului,opinii,trăiri. 

 

  



BLENDED MOBILITY 



LUNI,9 OCTOMBRIE 

 

Vizitarea școlii, discuții 
referitoare la proiect. 

 Profesorii au participat la 
activități care vizează 

proiectul: Mobility Tool, Final 
Report, eMagazine, 
Webpage, Project 

Evaluation, Future Activities, 
Meetings-Italia și Turcia. 

Elevii au participat la activități de 
spargere a gheții, de cunoaștere, 

socilaizare. 

Grupe internaționale de elevi-blended 
mobility-au creat tittlul și coperta pentru 

eStory; poveste continuată de fiecare 
țară în parte. 

Poster –exprimarea ideilor, 
sentimentelor. 

Prezentări PPT despre refugiați 
renumiți și activități realizate la clasele 
primare-parteneriat cu Școala Waldorf. 





ACTIVITĂȚI DE PROIECT 



DARK ESCAPE/ A SEA OF HOPE 



MARȚI, 10 OCTOMBRIE  
POVESTEA LUI MUHAMMAD 

Vizită la Santa Casa da 
Misericordia-informații privitoare la 

modalitatea în care orașul se 
pregătește să-i întâmpine și să-i 

ajute pe refugiați. 

Întâlnire cu un refugiat din Iran, 
povestea lui Muhammad. 

Elevii sunt implicați într-o activitate 
cu întrebări despre proiect și criza 

refugiaților-Peddy Paper. 



MIERCURI, 11 OCTOMBRIE 

Vizită la Portimao. La 
departamentul CLAIM al 

primăriei facem cunoștință cu 
un refugiat din Eritreea și 

aflăm ce măsuri se iau pentru 
primirea și integrarea 

refugiaților. 

Vizită la Sagres, cel mai sud-
vestic punct al Europei și la 

Vilamoura. 



IN A FAR AWAY LAND… 



ALGARVE 



JOI, 12 OCTOMBRIE 

Căpitanul Poliției Maritime 
Portugheze povestește despre 

misiunile comune cu colegii din Grecia 
și Turcia, care au implicat salvarea a 

sute de refugiați din Marea 
Mediterană. 

Întâlnire cu autoritățile locale. 

Înmânarea certificatelor de 
participare la proiect de către 

directorul școlii. 

Vizită la Zoomarine, Albufeira. 



PRIMIREA CERTIFICATELOR ȘI ZOOMARINE 



VINERI, 13 OCTOMBRIE 

Deplasare cu barca pe Ria Formosa. 

Demonstrație a unor tehnici de salvare 
a vieții pe mare./Simulare a traversării 

Mediteranei de către refugiați. 

Elevii au luat lecții de kaiac și stand up 
paddle. 

Seara, participare la Forum Algarve 
pentru lansarea cărții ”Faces of War”, 
scrisă și ilustrată de către unul dintre 
elevii portughezi. Eveniment cultural și 

muzical. 





”FACES OF WAR”-LANSARE CARTE 



ECHIPELE DE PROIECT 
14 0CTOMBRIE 



PARA REVISÃO, 

PORTUGAL! 

  

BINE TE-AM 

REGĂSIT, 

ROMÂNIA! 
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