
 

 

RAPORT DE MOBILITATE 

PARTENERIAT STRATEGIC ÎN DOMENIUL ȘCOLAR-KA2 

ÎNTÂLNIRE DE PROIECT/ BLENDED MOBILITY –FARO, 

PORTUGALIA 

 

Titlul proiectului:  

”In A Far Away Land: RefugeeChildren”/ ”Undeva departe: Copiii refugiați” 

Nr. de referință al proiectului: 2016-1-TR01-KA219-033904_2 

Perioada de derulare: 2016-2018 

Tipul proiectului: Parteneriat strategic 

Tipul vizitei: BLENDED MOBILITY  

Perioada vizitei: 8-13 octombrie 2017 

Locul de desfăşurare: Faro, Portugalia 

Țări  participante: Turcia,Grecia, Portugalia, Italia,România  

Participanţi: 2 cadre didactice și 5 elevi 

 

Nume prenume Calitatea 

Simion Mihăiță Constantin 

Director al Colegiului Energetic,  

Profesor de religie 

Membru al echipei de proiect 

 

Cioculeasa Ileana Alina 

Profesor de limba engleză 

 

Membru al echipei de proiect  

Cornaciu Radu Elev, clasa a -X-a B 

Vlăduț Cosmin Elev, clasa a -X-a B 

TotelecanAnthonyo Elev, clasa a -X-a B 

Țanu Daniela Margareta Elevă, clasa a -X-a B 



Iordăchescu George Cristian Elev, clasa a -X-a A 

Obiectivele mobilităţii: 

 Promovarea imaginii țărilor, a localităților/regiunilor și a instituțiilor școlare partenere în 

cadrul proiectului; 

 Participarea la activitățile comune de proiect - BlendedMobility; 

 Întâlnirea cu refugiați, cunoașterea poveștilor acestora și a măsurilor care se aplică pentru 

primirea și integrarea lor în școală și societate; 

 Dezvoltarea sentimentelor de acceptare, nediscriminare și incluziune; 

 Verificarea activităților și a produselor realizate până la această dată conform graficului 

stabilit anterior; 

 Încărcarea materialelor pe site-ul proiectului; 

 Familiarizarea cu particularitățile sistemului educațional din țara gazdă; 

 Dezvoltarea competențelor sociale și lingvistice în rândul elevilor și al cadrelor didactice. 

 

Activităţi: 

Duminică, 8 octombrie 2017 

 Sosirea delegațiilor 

 Deplasare la Centrul Cultural din Faro - MovieSession-BabSebta 

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

 Vizionarea unui  film documentar pe tema actuală a migrației și a diferitelor motive 

care îi determină pe oameni să își părăsească locurile natale, parcurgând un drum plin 

de pericole, în căutarea unui viitor mai bun.  

 Dezbatere pe tema filmului – elevii și profesorii participanți la proiect exprimă opinii, 

trăiri, sentimente experimentate pe parcursul vizionării filmului documentar. 

 

 

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


 

Luni, 9 octombrie 2017 

 Vizitarea școlii, Agrupamento de EscolasPinheiro e Rosa din Faro-săli de clasă, 

laboratoare, biblioteca, cantina, clubul elevilor, spațiile amenajate pentru elevii cu 

dizabilități și a standului amenajat de către Europe Direct în incinta școlii.  

 Discuții referitoare la activitățile de proiect. 

  Profesorii au participat la activități care vizează proiectul: MobilityTool, Final Report, 

eMagazine, Webpage, Project Evaluation, FutureActivities, Meetings-Italia și Turcia. 

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

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

eStory; poveste continuată de fiecare țară în parte. 

 S-a realizat un Poster –exprimarea ideilor, sentimentelor, tot pe grupe mixte de elevi, 

în holul școlii. 

 Elevii au pregătit prezentări PPT despre refugiați renumiți din fiecare țară. 

 Au fost prezentate și activitățile realizate la clasele primare referitoare la tema 

proiectului –copiii refugiați- Colegiul Energetic a încheiat un parteneriat cu Școala 

Waldorf din Râmnicu-Vâlcea. 

 



 

Marți, 10 octombrie 2017 

 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. 

 Vizitarea orașului, tur cu ghid, care ne povestește despre istoria locurilor, vechimea și 

importanța monumentelor istorice. 

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

PeddyPaper. 

 

 

 



 

   Miercuri, 11 octombrie 2017     

 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. 

Elevii au ocazia să pună întrebări direct și să afle răspunsurile care îi interesează. 

 Vizită la Sagres, cel mai sud-vestic punct al Europei de pe coasta Algarvelor și la 

Vilamoura, o stațiune maritimă renumită în zonă.-reactualizăm și îmbogățim 

cunoștințele de geografie și istorie ale elevilor. 



 

 



 

 

Joi, 12 octombrie 2017 

 Deplasare la Primăria din Faro. 

 Căpitanul Poliției Maritime Portugheze, Bruno,  povestește despre misiunile comune 

cu colegii din Grecia și Turcia, care au implicat salvarea a sute de refugiați din Marea 

Mediterană și ne invită să vizionăm un material interesant și cutremurător cu imagini 

și fragmente reale din acțiunile desfășurate. 

 Întâlnire cu autoritățile locale care ne felicită pentru tema proiectului și interesul 

acordat situației refugiaților și a imigranților. 

 Înmânarea certificatelor de participare la proiect de către directorul școlii, în acest 

cadru festiv. 

 Vizită la Zoomarine, observăm fauna și flora din zona Albufeira, specifică Portugaliei 

și luăm parte la un emoționant spectacol cu delfini. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Vineri, 13 octombrie 2017 

 Deplasare cu barca pe RiaFormosa, un parc natural de 170 km , habitatul multor 

specii de plante și animale acvatice. 

 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 uppaddle. 

 Seara, participare la Forum Algarve pentru lansarea cărții ”Faces of War”, scrisă și 

ilustrată de către unul dintre elevii portughezi. Eveniment cultural și muzical. 

 

 



 

 

 

 



 

 

Echipele de proiect 

 

Râmnicu-Vâlcea, octombrie 2017 

Profesor: Alina Cioculeasa 


