
Diseminare activități 

 

 
 

Mobilitate de grup elevi Erasmus+ 
 

07.05. – 13.05.2022 



 Vineri 06. 05. 2022, la ora 23.00, pentru cei 21 de elevi coordonați de 3 doamne profesoare, aventura 

Erasmus+ a început cu urcarea în autocarul ce i-a dus până în Paralia Katerini, Grecia, în mobilitatea de 

grup, împreună cu cei 11 elevi din Copșa Mică care i-au însoțit pe parcursul activităților. 



 Participarea la cursuri s-a realizat în incinta școlii Platon m.e.p.e., 

Ganochora, Katerini, Grecia. 

 Deplasarea de la hotel și înapoi la hotel  s-a realizat cu unul dintre 

autocarele instituției de învățământ. Deplasarea dura aproximativ un 

sfert de oră spre locul ce urma să-i primească cu brațele deschise în 

zilele mobilității, de la ora 9 dimineața până la ora 15.00. 

  

 În prima zi, doamna Katerina, directorul adjunct al instituției 

școlare, a prezentat școala și a informat grupul despre regulile și 

principiile de funcționare ale școlii.  

 Instituția este alcătuită din 3 clădiri, care găzduiesc:  

• creșa (copii cu vârsta cuprinsă între7 luni - 3 ani) și grădinița (3 ani 

- 5 ani) 

• școala primară (6 ani – 12 ani) 

• gimnaziul (13 ani – 15 ani) și liceul (16 ani – 18 ani). 

  

 Școala are o formă deosebită: creșa și grădinița simbolizează un 

arc, clasele primare o săgeată, iar gimnaziul și liceul o țintă, locul în 

care toți copiii aspiră să ajungă. 

 
 

Schema școlii 



 Programul copiilor în cadrul instituției școlare începe de la ora 8:30 si se termina la 14:00.  

 Copiii de creșă și gradiniță mănâncă obligatoriu în instituția școlară, pentru a învăța bunele maniere, 

iar cei mai mari la cantina din clădirea școlii primare.  

 Clasele sunt mici, de maxim 20 de persoane, iar pentru limbile străine există clase speciale selectate, 

uneori pe nivel de cunoștiințe. 

 Limbile străine studiate sunt: limba engleză din clasa 1 și limba franceză sau limba germană la 

alegere, studiate din clasa a II-a. Elevii participă la cursuri de robotică începând cu clasele primare.  

Cantina școlii 

Întâlnirea cu directorul Platon 

Schools 



 La început elevi ai Școlii gimnaziale Nr. 156 au făcut o prezentare a școlii pentru a fi mai bine 

cunoscuți de către cei din Grecia.  

 Pe parcursul mobilității elevii au participat alături de elevii greci la ore de germană, engleză, 

franceză, educație fizică, muzică, matematică.  

 





 În afară de orele de curs alături de elevii școlii Platon, ei au participat la câteva activități speciale:  

un curs de robotică, la care au dobândit competențe privind programarea coordonării unui robot, dar și  un 

experiment în care au îmbinat cunoștințele cu îndemânarea, dar și creativitatea (învățarea prin 

descoperire).  



 În cadrul mobilității de grup elevii au participat și la activități culturale, contribuind la 

dobândirea de competențe prin învățarea non-formală. 

 
: Cei 21 de elevi au dobândit competențe care se află în lista celor 8 competențe 

cheie necesare a fi dezvoltate în rândul elevilor, viitori adulți capabili să muncească. 


