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Anul școlar, 2020-2021, ne-a întâmpinat cu vești bune pentru elevii de la liceul nostru, 

care au avut ocazia să participe la un proiect European, unde au fost selectați 7 elevi din 

cadrul Liceul Tehnologic de Vest și au fost însoțiți de către domnul ing. Matei Bobi-Ionuț în 

țara gazdă, Polonia în orașul Wrocław. 

 Perioada în care s-a desfășurat acest proiect a fost de 3 săptămâni (12.10.2020 – 

30.10.2020), unde partenerii de primire au fost: Futurum - Coordination of EU Projects, iar 

partenerul de practică: Modernbud Łukasz Zdęba. 

 Prima săptămână a fost o provocare pentru toți, deoarece a trebuit să împărțim elevii în 

două grupe datorită pandemiei COVID-19, iar pentru protecția acestora am decis să fie 3 elevi 

într-un punct de lucru, iar 4 elevi într-un alt punct de lucru. 

 Elevii și-au desfășurat 3 săptămâni de instruire practică în domeniul acestora, unde 

fiecare au avut sarcini individuale de lucru, dar au avut ocazia să lucreze și în echipă. 

Instruirea practică, s-a realizat zilnic de la 8:00 la 12:00, respectiv elevii au avut un caiet de 

practică în care și-au completat zilnic fiecare sarcină pe care au realizat-o, ce echipamente 

tehnice au utilizat și ce dificultăți au întâlnit. 

Elevii au avut parte și de programe culturale și anume:  

✓ vizită în centrul orașului Wrocław ;  

✓ vizită la Military Museum (Wrocław) ; 

✓ excursie la castelul Lower Silesia ; 

✓ vizită la cel mai înalt turn din Wrocław: SKY TOWER ;  

✓ vizită la The City Museum Wrocław ; 

✓ excursie la ZOO Wrocław ; 

✓ excursie la Lagărul Auschwitz-Birkenau ; 

Cele 3 săptămâni au fost minunate, iar elevii s-au descurcat foarte bine, au dobândit 

cunoștințe noi atât teoretice, dar mai ales practice, au învățat să lucreze în echipă, au 

îvățat să respecte un program de lucru și s-au întors toți fericiți că au avut ocazia să 

participe la acest proiect. 

 

 

 

https://mapy.e-turysta.pl/dolnoslaskie/wroclaw/ul-jednosci-narodowej/
https://mapa.targeo.pl/pelczynska-ul/wroclaw-51-180/ulica
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274812-d6450904-Reviews-Military_Museum-Wroclaw_Lower_Silesia_Province_Southern_Poland.html
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274812-d6450904-Reviews-Military_Museum-Wroclaw_Lower_Silesia_Province_Southern_Poland.html
https://mapa.targeo.pl/pelczynska-ul/wroclaw-51-180/ulica
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274812-d6450904-Reviews-Military_Museum-Wroclaw_Lower_Silesia_Province_Southern_Poland.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Lower_Silesia
https://apartamentyskytower.pl/
https://apartamentyskytower.pl/
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/lagarul-auschwitz-birkenau-infernul-pe-pamant

