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RAPORT  

Mobilitate Budapesta A4 
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10 – 16 Decembrie 2017 

Proiectul “Mon hero, ton hero, nos heros”,include in aplicatie mobilitatea din Budapesta, care s-a 
desfasurat in cadrul institutiei, BME International Secondary Grammar, School of Budapest. 

Astfel, in cadrul intalnirii europene au participat 8 profesori din Franta, Romania, Grecia si Sicilia. 
Din unitatea noastra au participat 2 profesori : Mihaela Poroch si Alma Bruma Beatrice. La activitati, tara 
gazda Ungaria a participat cu 8 profesori. Mobilitatea s-a desfasurat la nivel European cu 43 elevi : 3 
elevi din Romania (conf. contractului): Iaroslav Rozovel-XII A, Hordila Andrei XI B, Galbau Andrei –XI B, 10 
elevi din Franta, 5 elevi din Sicilia, 5 elevi din Grecia, 20 elevi din Ungaria. 

Din punct de vedere al managementului de proiect echipa a stabilit traseul cel mai economic și în 
siguranță (deplasarea cu trenul folosind carnetele de elev, permisul si FIP-ul profesorilor), realizând 
dosarul aferent mobilității. Dosarul realizat contine documentele : procedura de selectie elevi, 
desfasurare activitate  evaluare, grafic, comisie,rezultate/PV . Dosarul de calatorie contine: 

1. Planul de mobilitate detaliat 
2. Invitatia oficiala 
3. Cereri de invoire, graphic de recuperare ore pt.elevi si profesori (depuse si la ISJ) 
4. PV instruire elevi 
5. Aviz medical 
6. Procurile necesare deplasarii semnate  de parinti 
7. Sedinte cu parintii, Declaratii, accord, /PV 
8. Declaratie coordinator grup ; declaratii elevi 
9. Printare program activitati Ungaria pentru parinti 
10. Tabele cu elevii si profesorii participanti, datele de contact; tabele cu parintii si datele lor de contact 
11. Documente cu privire la datele consulatului, ambasadei RO, in Ungaria si a scolii gazda 
12. Documentele de cazare: rezervare, confirmare, adresa si contact hotel 
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In contextul programului trimis de scoala gazda din Ungaria, echipa noastra a pregatit urmatoarele materiale si 

prezentari : 

1. Prezentarea scolii in PP cu formele de invatamant, structura si proiectele europene implementate 
2. Film cu 3 sectiuni : imagini din Iasi, structura scolii si eroii alesi de elevi exemplificati in filme celebre 
3. Fisele cu cei 10 eroi 
4. Prezentare in PP (RO si EN) cu eroii nationali (motivatia alegerii, poza, perioada, aria de actiune,etc) 
5. Chestionarele de evaluare pentru elevi si profesori (propuneri realizate de coordonatorul din Romania) 
6. Prezentarea in PP “ Heroes abilities”  
7. Chestionar elevi pentru exemplificarea competentelor, abilitatilor si aptitudinilor eroilor in vederea realizarii 

psihogramei eroului European ((propuneri realizate de coordonatorul din Romania) 
8. LOGO-ul national ales in urma campaniei desfasurate in scoala 
9. Prezentarea in PP cu cei 10 eroi nationali (EN si RO)  

 

Pentru deplasare s-au realizat si EUROPASS-urile pentru mobilitate, atat pentru profesori cat si 
pentru elevi- Europass Mobility, cu toate activitatile si competentele aferente, pe toate palierele : 
lingvistice, de organizare, ICT, etc ., trecute in formular. 

Obiectivele mobilitatii din Ungaria: 

 Introducerea partenerilor 

 Prezentarea scolilor partenere 

 Organizarea votului European pentru logo-ul proiectului 

 Analizarea activitatilor si produselor scrise in aplicatie 

 Definirea clara a sarcinilor de lucru pentru fiecare partener- semnarea unui agreement 

 Detalii cu privire la mobilitatea din Grecia- 20 de fotografii A4 cu eroi nationali din sport 

 Dificultatile intalnite la utilizarea platformei E-twinning 

 Intalnire cu refugiatii si vizite culturale, specific proiectului 

 Structura E-book (RO si GR) 

 Psihograma eroului European (RO) 

 Evaluarea intermediara a implementarii proiectului – chestionare, interpretari (RO) 

 Evaluarea intalnirii din Ungaria 

 Regului pentru modul de comunicare on line intre parteneri 

 ANUL EROIC – cate o activitate lunara cu un erou, o calitate umana (calendar) 
 

Referitor la implementarea activitatilor din program, in prima zi de mobilitate elevii au participat la lectii 

si si-au prezentat scolile, conform prezentarilor PP pregatite. Elevul nostru Hordila Andrei a prezentat 

filmul de 15 minute pe trei sectiuni : prezentarea orasului Iasi, structura scolii noastre CTTC si eroii alesi 

de elevi, exemplificati in filme celebre. Tot in prima zi s-a desfasurat si competitia de alegere a logo-ului 

european pentru proiect. Atasam poze cu toate logo-urile, cu logo-ul RO si cu cel castigator) 

A castigat echipa din Sicilia/Italia. 
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A doua zi, echipa europeana a vizitat Sziklakorház, Buda castle visit, Hospital Rock (spitalul 

muzeu cu figuri de ceara si spatii pastrate din perioada razboiului: sali de chirurgie, saloane pacienti, 

materiale sanitare, spatii antiatomice, incaperi cu desene si materiale ce exemplifica atacul nuclear din 

Hiroshima) si statia de ambulanta din Budapesta cu muzeul aferent. In aceiasi zi,elevii si-au prezentat 

eroii nationali evidentiati in prezentarile pregatite in PP. Din echipa RO, elevii : Hordila A si Galbau P 

exemplificat cu detalii cei 10 eroi nationali.  Ziua a treia s-a axat pe activitati sportive/floor ball, 

desfasurate de elevi si profesori. 

 
 In aceiasi zi , la Universitate, elevii au avut ocazia sa impartaseasca experienta tragica a unui 

refugiat, cu care au interactionat, incercand sa afle mai multe despre situatia lor tragica. 

 
Programul activitatilor zilnice se incadra in intervalul 9.00- 17.30. In ziua a IV a echipa 

europeana s-a deplasat la Eger si a vizitat fortareata si castelul. Castelul Eger este una dintre 
cele mai populare atractii din Ungaria. A fost construit in secolul XIII si este faimos pentru ca a 
tinut piept invaziei turcilor din 1552. Exista 4 muzee in interiorul castelului si multe alte 
expozitii. 

 
In ultima zi elevii au participat la un workshop si au pregatit o expozitie unde si-au 

prezentat eroii nationali (Iaroslav si Hordila- elevii nostri). In acelasi interval de timp 
profesorii au analizat materialele realizate, au convenit asupra chestionarelor si au stabilit 
intr-un agreement sarcinile viitoare.  S-au inmanat certificatele de participare si documentele 
Europass Mobility semnate de conducerea scolii gazda, din Ungaria. 
Desi nu a existat un chestionare de feet-back al reuniunii , putem preciza faptul ca, desi   
incarcat,  programul s-a desfasurat in bune conditii, iar implicarea tuturor  a dus la obtinerea   
unor rezultate  excelente. 
 

 
 

Manager de proiect, 
Mihaela Poroch 


