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În perioada 20-26 martie 2022, opt elevi și două cadre didactice de la
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie au participat la un
schimb de experiență în Velenje, Slovenia.

Activitatea a avut loc în cadrul proiectului Erasmus+ KA201 “Game
based learning for development of problem solving skills”. Elevi, profesori

și parteneri din România, Polonia, Turcia, Portugalia, Bulgaria și Slovenia
au colaborat pentru a utiliza diverse resurse online pentru a-și
îmbunătăți abilitățile de rezolvare de probleme.
Pe parcursul celor 5 zile elevii au fost implicați în diverse activități
propuse de fiecare dintre partenerii în proiect.

În prima zi, coordonată de partenerii din Slovenia, elevii au învățat cum
să creeze un cod QR și au vizitat zona.
A doua zi participanții au vizitat Muzeul Minei de Cărbune.
Provocarea zilei a fost să găsească întrebuințări ale diferitelor plante
medicinale, să creeze un produs pe baza unei astfel de plante și să convingă
publicul să cumpere acel produs.

Următoarea zi a fost despre mișcare. Elevii și profesorii au vizitat
Gimnazija Velenje unde au interacționat cu elevi ai acestei scoli, și-au

prezentat țara, iar în a doua parte a zilei am jucat fotbal, volei și baschet cu
aceiași elevi.

În a patra zi organizatorii mobilității au pus accent pe utilizarea
abilităților digitale ale elevilor, care au lucrat în echipe mixte. În a doua parte a
zilei toată lumea a participat la o vânătoare de comori.

În ultima zi reprezentanții șolii noastre au luat-o la pas prin Ljubljana,
unde au admirat câteva dintre monumentele arhitecturale ale acestui oraș, iar
la finalul zilei toți participanții au fost premiați pentru activitățile desfășurate
în cursul săptămânii.

Organizația Smart Idea din Slovenia a fost gazda acestei activități
transnaționale de învățare. Elevii de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto
din Baia Sprie au fost însoțiți de doamnele profesor Moje Ina Maria și Făt
Mihaela Nastasia.
Partenerii din cadrul acestui proiect sunt Zespol Szkol
Ponadgimnazjalnych w Chojnie, Polonia, Selcuklu Mahmut Sami Ramazanoglu
Anadolu Imam Hatip Lisesi, Turcia, Epralima – Escola Profissional Doaltolima Cooperativa de Interesse Publico e Responsabilidade Limitada, Portugalia,
SMART IDEA, Slovenia, Sdrujenie Nauchno-Obrazovatelen Tsenter, STEAM,
Bulgaria, Konya Il MilliEgitim Mudurlugu, Turcia , Stowarzyszenie Douzelage,
Polonia și Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie, România.

