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RAPORT DE ACTIVITATE 

A TREIA ACTIVITATE DE TIP LTTA 

(LEARNING/TEACHING/TRAINING/ACTIVITIES) 

A PROIECTULUI ERASMUS+  

„SĂ TRĂIM ȘI SĂ NE MIȘCĂM CONȘTIENT ÎN EUROPA NOASTRĂ!” 

Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea a participat la finele semestrului I al anului școlar 
2019-2020 la cea de-a treia mobilitate de tip LTTA a proiectului de parteneriat „LET’S LIVING 
AND MOVING CONSCIOUSLY IN OUR EUROPE” (având acronimul în limba engleză 
„LLMCE”), iar varianta denumirii în limba română fiind „SĂ TRĂIM ȘI SĂ NE MIȘCĂM 
CONȘTIENT ÎN EUROPA NOASTRĂ!”. 

Acest proiect se desfăşoară pe perioada 01.09.2018-31.08.2020, în cadrul programului 
european Erasmus+, acțiunea cheie KA2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, 
tipul proiectului KA201 – Parteneriate strategice pentru educație școlară,  fiind aprobat de către 
Agenţia Naţională pentru Proiecte Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, 
cu numărul de identificare 2018-1-RO01-KA201-049106. 

Astfel, în perioada 25-30 noiembrie 2019, o echipă a școlii, formată din 2 profesori însoțitori: 
doamna director adjunct, prof. ec. Mocanu Camelia-Domnica – coordonator al proiectului și doamna 
prof. ec. Bâlea Daniela – membru al echipei de proiect, s-a deplasat în PORTUGALIA, la unul 
dintre parteneri, anume la - Escola Secundária Ferreira Dias, Agualva Sintra, din Agualva 
Cacem, însoțind 6 elevi ai școlii, conform formularului de aplicație, care prevede ca la fiecare 
mobilitate cu elevii, 2 cadre didactice să însoțească un număr de 6 elevi. 

La această primă mobilitate, grupul de elevi de la Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea 
a fost compus din 5 băieți și 1 fată, elevi de la clasele a XI-a și a XII-a, calificările Tehnician în 

activități economice și Tehnician în turism, anume următorii: 

 Giurgea Elena-Viorica clasa a XII-a A – tehnician în activități economice 
 Chiper Alejandro  clasa a XI-a B – tehnician în activități economice 
 Casian George-Alexandru clasa a XI-a D – tehnician în turism 
 Barbu Vlad   clasa a XI-a D – tehnician în turism 
 Handîc Cristian-Aurelian clasa a XI-a D – tehnician în turism 
 Spănoae Andrei  clasa a XII-a C – tehnician în turism 

În cadrul acestui parteneriat strategic, Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea, care este 
coordonator, mai are ca parteneri, pe lângă cel din PORTUGALIA, alte 2 școli din Uniunea 
Europeană, ambele trimițându-și reprezentanți pentru această primă mobilitate de tip LTTA 
(Learning/teaching/training activities): 

- Istituto Professionale di Stato - Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera - S. 
Savioli, Riccione, ITALIA – 2 profesori însoțitori și 5 elevi; 

- Srednja skola Hrvatski kralj Zvonimir, KRK, CROAȚIA – 2 profesori însoțitori și 6 
elevi. 



Pe durata acestei mobilități de tip LTTA (Learning/teaching/training activities), în perioada 
25-30 noiembrie 2019 – așa cum precizam anterior, s-au desfășurat diverse activități, precum: 

- Ceremonia de deschidere a mobilității realizată de către elevii țării gazdă 

 

  

  
 

- Vizitarea școlii Escola Secundária Ferreira Dias, Agualva Sintra, având ca gazdă pe 
coordonatorul din partea PORTUGALIEI, doamna profesor NATIVIDADE 

FILIPE; 

 

      
 



- Activități de socializare – jocuri de tip „icebreaking” 

 

   

 
 

- Realizarea unei expoziții cu postere cu tema protejarea mediului înconjurător 

 

 

   
 



- Prezentarea activității de ecoturism național și local al celor 4 țări partenere 

 

 
 

- Vizita la José Franco Village  

 

  
 
 

- Vizita la Obidos, unul din cele mai importante și faimoase orașe medievale din 
Portugalia 

 

      
 



- Vizita grădinii BUDA EDEN GARDEN 

 

       

 

- Vizita Catedralei MAFRA 

      
 

- Vizită la Sintra, unde am descoperit castelul Regaleira și Palatul Național 
 

  

  



 

 

- Activități de tip team-work în echipe internaționale pentru lucrul la „pachetele 
neconvenționale” având ca temă ecoturismul 

 

        

   

- Workshop cu croșeta în care toți participanții au creat câte un glob din mohair cu 

care a fost decorat un Brad de Crăciun  

 

       

        

 



- Vizită la Cabo de Roca – cel mai vestic punct continental al Europei, ocazie cu care 

fiecare participant a primit din partea municipalității SINTRA câte o diplomă ce 

atestă prezența acestuia la Capul Roca  

         

- Prezentarea „pachetelor neconvenționale” realizate în cadrul echipelor 

internaționale, pachete ce promovează ecoturismul în cele 4 țări partenere  

         

- O sesiune de evaluare a acestei prime mobilități de tip LTTA; 
La chestionarul aplicat, au răspuns participanți, din ambele categorii: elevi și cadre didactice.  
La întrebarea „Precizați cel puțin 2 aspecte pozitive ale acestei mobilități” au existat 

răspunsuri precum: 
- modul în care ne-au primit gazdele; 
- prieteni noi, oameni drăguți; 
- cooperare, prietenie; 
- schimb de experiență, noi cunoștințe; 
- socializare, îmbunătățirea comunicării în limba străină; 
- lucrul în echipă, buna comunicare; 
- mi-am făcut noi prieteni și am învățat multe despre Portugalia și istoria sa; 
- prietenie, cunoașterea locurilor. 

 
La întrebarea „Precizați cel puțin 2 aspecte negative ale acestei mobilități” au existat 

răspunsuri precum: 
- un aspect negativ este că s-a terminat mobilitatea; 
- prea mult timp liber pentru prânz; 
- nu există aspecte negative; 
- nu a fost suficient timp să vedem toate atracțiile turistice populare; 
- prea puțin timp pentru realizarea prezentărilor PPT internaționale. 

 
Din răspunsurile la ultima întrebare „Idei pentru viitoarele activități de tip LTTA (Learning 

Teaching Training Activities) sugestii, comentarii etc.”, am selectat câteva reprezentative: 
- mai multe activități de tip ice breaking; 



- începerea activităților zilnice mai devreme; 
- mai multe activități culturale; 
- vizitarea a mai multor locuri; 
- activități sportive; 
- nu am sugestii, a fost fantastic așa. 

 
La finalul chestionarului, participanții au fost rugați să definească mobilitatea într-un singur 

cuvânt. Răspunsurile au fost diverse, precum: 
- distractiv; fabulos; experiență; uimitor; interesant; magic; valori europene; 

- Ceremonia de închidere a întâlnirii, unde fiecare dintre participanți a primit Certificatul 
de participare și Certificatul Europass Mobility. 

 
 
La întoarcerea „acasă”, echipa a realizat sau are în plan câteva activități de 

promovare/diseminare precum: 
- Promovare/diseminare în cadrul echipei de proiect; 
- Promovare/diseminare în Consiliul profesoral; 
- Promovare/diseminare în Consiliul de Administrație al școlii; 
- Promovare/diseminare în cadrul catedrei Turism-Alimentație-Comerț; 
- Promovare/diseminare către elevii colegiului, din grupul țintă și nu numai; 
- Promovare/diseminare pe site-ul școlii; 
- Promovare/diseminare prin articole în ziare/reviste. 

 

 
 

Notă: Acest material a fost realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul 
prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi 
Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei. 

 

PARTICIPANȚI: 
1. Coordonator proiect, 

Director adjunct, Prof. ec. MOCANU CAMELIA-DOMNICA 
 

2. Membru echipa de proiect,  
Prof. ec. BÂLEA DANIELA 


