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Prezentarea și Programul de instruire  

 „Al patrulea schimb de studenți pe termen scurt” și „Al patrulea eveniment 
comun de formare a personalului” nu au fost iniț ial planif icate, ci au fost 
organizate,  ca un eveniment comun de formare, după sol ic itarea și obținerea 
autorizaț iei de la agenția italiană Erasmus+, astfel încât studenți i ș i profesori i din 
școl i le partenere și reprezentanț i i celorlalț i partener i să se poată întâlni ș i lucra 
împreună cel puț in  o dată față în față.  

 Pentru desfășurarea evenimentului de formare, s -a folosit  o parte din 
fondurile necheltuite alocate celor anter ioare (deoarece au fost desfășurate virtual 
onl ine din cauza pandemiei de Covid19).  

 Evenimentul s-a concentrat pe toate problemele de tur ism accesibi l abordate 
în cadrul proiectului și a permis în f inal,  organizarea și desfășurarea de act ivităț i 
de formare și „ jocuri fără bariere” nu doar virtual,  ci ș i personal, care au implicat 
30 de elevi,  14 profesori din cele trei școl i  partenere și 11 reprezentanț i ai 
partener i lor tehnici.  

 Cei 30 de elevi part icipanți (10 din f iecare școală parteneră) au fost selectaț i 
de profesori i lor dintre cei 72 de elevi impl icaț i în proiect.  Abordarea pe merita fost 
criteriul care a stat la baza aleger ii elevi lor de către profesori i,  pe baza 
performanțelor școlare și a rezultatelor obținute la testele f inale ale schimbur ilor 
anterioare la care au part ic ipat.  

 IPSSEOA Assisi a fost organizaț ia l ider ș i gazdă cu sprij inul Incipit  
Consult ing, însă toț i partener i i au part ic ipat la planif icarea și organizarea 
act ivităț i lor desfășurate în cadrul evenimentului.  

  Unele act ivităț i au fost desfășurate în comun de toț i part ic ipanți i:  studenț i,  
profesori și partener i  tehnici.  Unele altele au fost realizate nu mai de către studenț i 
și profesori însoțitor i  /spri j in itor,  iar altele doar de către partener i tehnici și 
profesori care nu sunt impl icaț i în însoț irea/sprij in irea elevi lor.  

 În organizarea act ivi tăț i lor elevilor au fost adoptate abordăr i le „învățăr i i pr in  
divert isment” ș i „bazate pe joc”. Au fost organizate trei jocur i ,  trei competiț i i  bazate 
integral pe mecanica de gamif icare: o competiț ie cu apl icaț ia web bazată pe joc 
dezvoltată de proiect ,  o competiț ie de găt it  și o vânătoare de bariere în centrul 
istor ic al Assisi.  

  A fost realizată o anal iză aprofundată a ceea ce a fost implementat în proiect 
și o sesiune de brainstorming privind indicați i le, bazate pe experiență, care 
urmează să f ie oferite celor care doresc să reproducă proiectul,  impl icând doar 
partener i tehnici ș i profesori.  De asemenea, profesori i au fost impl icaț i într -o 
întâlnire cu reprezentanți i Municipiului Assisi,  planif icată pentru a af la despre 
problemele de accesibil i tate într -un oraș medieval și planur ile de abordare a 
acestora.  

 Pe langa aceste act ivitat i,  a fost organizată o intalnire cu un operator de 
tur ism care ofera servic ii de ospital itate si alimentat ie cl ient i lor cu nevoi specif ice 
de acces si o vizita exper ient iala la o expozit ie destinata si nevazator i lor atat 
pentru studenti,  cat si pentru profesori s i  partener i tehnici.  

 Mai mult,  în cadrul evenimentului a avut loc Conferință internațională de 
diseminare a rezultatelor proiectului,  la care au part ic ipat toț i partener i i,  inclusiv 
elevi i,  făcând prezentări despre act ivităț i le p roiectului și cunoștințele intelectuale și 
exper iențele lor în proiect.  
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 În paginile următoare, pe lângă orarul programului,  este prezentată o 
descr iere mai detal iată a act ivităț i lor desfășurate în cadrul evenimentului de 
formare de 4 zi le, urmată de un raport detal iat al evaluăr i lor experienței de formare 
de către formatori,  studenț i și reprezentanți ai parteneri lor tehnici care a part icipat 
la evenimentul de formare.  
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.PROGRAM 

8Mai  
Sosire la S. Maria degli Angeli - Assisi 
Instalare si cina la hotel 

9Mai  
Dimineata Hotel Domus Pacis – Sala Porziuncola 

9h00 - 9h30 Salutări - Prezentarea programului evenimentului de formare 

9.30 - 10.00 Prezentarea partenerilor și a studenților participanți. Extragerea și 
repartizarea elevilor în trei echipe 

10:00 - 11:00 Activitate de spargere a gheții 

11.00-11.30 - Pauza de cafea 

11:30 - 12:30 Primul joc: Să ne jucăm cu aplicația GWB 

12:30-14:30 Pranz si timp liber 

După-amiază Domus Pacis – Sala Porziuncola 

14:30 -16:00 Testarea generală a prezentărilor conferinței și anunțarea echipei 
câștigătoare a Meciului 1 

16:00 Transfer cu microbuzul de la hotel la centrul istoric al orașului Assisi 

16h30 -18h30 Tur cu ghid al Assisi 

19:00 Întoarcere la hotel cu microbuzul 

20:00 Cina la hotel 

10 Mai  
 Dimineața IstitutoAlberghiero – sediul Assisi 

ELEVI 

8h15 Transfer cu microbuzul de la hotel la Istitutul Alberghiero 

8h45 - 13h00 Al doilea joc: Să gătim pentru toți! (concurs de gătit în echipă cu preparate 
care îndeplinesc diferite cerințe alimentare) pentru elevi și 2 profesori însoțitori per școală 

PROFESORI (alții decât cei implicați în al doilea joc) și REPREZENTANȚI 
PARTENERILOR 

9h15 Transfer cu microbuzul de la hotel la Istitutul Alberghiero 

9:30 - 12:00 Activitate comună a personalului: brainstorming pe IO5 – Lecții învățată și 
Orientări pentru replicabilitate 

12:00 – 13:00 Degustarea și evaluarea preparatelor de către juriu 

13:00-14:30 Prânz la Istitutul Alberghiero cu preparate pregătite de elevi și anunțarea 
echipei câștigătoare a Jocului 2 

După-amiaza centrul istoric Assisi 

ELEVI 

15:00 - 18:00 Al treilea joc: Vanatoare de bariere (vânătoare de bariere în echipă de-a 
lungul principalelor atracții turistice din Assisi) pentru studenți și 2 profesori însoțitori per 
școală 

PROFESORI (alții decât cei implicați în Jocul 3) și REPREZENTANȚII PARTENERILOR 
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15:00 - 16:00 Întâlnire cu reprezentanți ai municipalității din Assisi: ilustrare a proiectelor 
realizate și/sau planificate pentru îmbunătățirea accesibilității orașului 

Transfer individual înapoi la hotel 

20:00 Cina la hotel 

11 Mai  Dimineața Centrul Congressi Perugia Hotel Giò 

8h30 Transfer cu autocarul de la hotel la Perugia 

9.00 – 13.30 Conferință internațională de diseminare 

13:30-14:30 Prânz 

După-amiaza centrul istoric al orașului Perugia 

15:00 Transfer cu Minimetrò la centrul istoric Perugia 

15h30 - 17h00 Tur cu ghid al centrului istoric Perugia 

17:00 – 18:30 Timp liber 

18h30     Întoarcere la hotel cu autocarul 

20:00     Cina la hotel 

12 Mai  
20h00    Cina de adio la Torrenova Country House și ceremonia de decernare a premiilor 
pe echipei  

Dimineața – Museo Burri Ex Seccatoi del Tabacco – Città di Castello 

8h30 Transfer cu autocarul de la hotel la Città di Castello 

9.30 - 11.30 Vizita expoziției „Lumina Neagrului” 

11h30 Întoarcere cu autocarul la sediul Istituto Alberghiero - S. Maria degli Angeli 

12h30-14h00 Pranz la Istituto Alberghiero din S. Maria degli Angeli 

14:00 - 15:00 Evaluarea rezultatelor celui de al treilea  joc și anunțarea echipei 
câștigătoare - Evaluarea experienței de instruire 

15:30 - 18:30 Timp liber 

18h30 Transfer cu autocarul de la hotel la Casa de Tara Torrenova - Torchiagina 

19:00 - 20:00 Întâlnire cu personalul Alveare, Asociația non-profit care conduce 
Torrenova Country House: prezentarea „misiunii” fermei de țară și furnizarea  de către 
aceasta a  serviciilor turistice accesibile 

20:00 Cina de adio la Casa de Tara Torrenova si ceremonia de decernare a premiilor 
echipei 

 

13 Mai  Plecare 

 
  



  

Programul și raportul celui  de al patrulea schimb de studenți pe 
termen scurt /  celui de al treilea eveniment de formare 

operațională a personalului          

 
 

7  

Ativitățile de instruire  

9 Mai 2022 –PRIMA ZI 

 După o scurtă pauză de cafea, elevi i au fost împărț iț i  în trei echi pe, f iecare 
incluzând elevi din cele trei școl i partenere, pentru a avea echipe mixte cu 
part ic ipanți de naț ional ităț i diferite. Atr ibuirea celor trei echipe s -a făcut prin 
tragere la sorț i.  Cele trei echipe au rămas aceleași pentru toate cele trei jocur i 
jucate în t impul schimbului.  

 Ulter ior, a avut loc primul joc „Să ne jucăm cu apl icaț ia GWB APP” A fost o 
provocare bazată pe minijocuri ș i chestionare găsite în apl icaț ia web Jocuri fără 
bariere. Cele trei grupuri de elevi au avut o oră pentru a f inal iza cât mai multe 
exerciț i i  corect: Wattajob a ajutat grupuri le să găsească strategii și modalităț i de 
colaborare ef icientă.  

 Între t imp, profesorii  partener i,  deși nu au part ic ipat la competiț ie, s -au 
„ jucat” și ei cu apl icaț ia, testându - i  funcționalitatea și  propr ii le cunoșt ințe despre 
tur ism accesibi l.  

 Pe parcursul t impului alocat, f iecare grup a împărtășit  feedback -uri ut i le 
despre apl icaț ia web. Apoi, Wattajob a procesat scoruri le obținute și a proclamat 
rezultatul f inal al primului joc: primul loc a reve nit  echipei 3 cu 89 de puncte, locul 
al doi lea echipei 1 cu 40 de puncte și locul al trei lea echipei 2 cu 30 de puncte.  

 După pauza de prânz, toț i part ic ipanț i i s -au întâlnit  din nou cu scopul de a 
coordona discursuri le planif icate pentru conferința intern aț ională de diseminare din 
11 mai ș i de a împărtăși conținutul prezentări lor pentru a evita suprapunerea și 
pentru a se asigura că toată lumea are suf icient t imp pentru a prezenta ceea ce au 
pregătit .  

 Prin urmare, f iecare reprezentant al parteneriatului a  fost chemat, conform 
programului,  să intervină în cadrul conferinței,  raportând pe scurt conținutul 
prezentăr i i sale, precizând și durata de t imp est imată.  

 Deoarece programul conferinței va include și mărturi i directe ale elevi lor 
impl icaț i despre ceea ce au făcut în t impul proiectului,  ș i ei,  cu sprij inul profesor i lor 
lor,  au împărtășit  ceea ce au pregătit  și s -a ajuns la un acord f inal asupra 
conținutului și calendarului prezentări lor lor.   

 A doua parte a după -amiezii a fost dedicată unei vizite la Ass isi,  condusă de 
profesorul Miranda Forte de la Ist ituto Alberghiero di Assisi,  care a ghidat 
partener i i,  profesori i  și elevii străini pr in principalele monumente din centrul istoric 
al orașului Assisi.  

 

10 Mai 2022 - a DOUA ZI  

 Activităț i le din a doua zi au fost diferite pentru studenți (ș i profesorii 
însoțitor i/spr i j in itor) și pentru parteneri i tehnici și profesorii neangajaț i cu studenț i i.  

 În ceea ce pr ivește elevi i,  aceșt ia au fost impl icaț i toată ziua în celelalte 
două „ jocur i fără bariere” programate:  concursul de gătit  dimineața și vânătoarea 
de bar iere din Assisi  după -amiaza.  

 Concursul de gătit ,  int itulat Let ’s Cook for Al l!  f i ind concentrat  pe crearea de 
preparate care să răspundă diferitelor cerințe al imentare, s -a desfășurat astfel:  
elevi i ș i profesori i însoțitor i s -au întâlnit  dimineața la sediul Ist itutuui l Alberghiero 
din Assisi și au primit de la Maria Giovanna Gagliardi,  profesorul coordonator al 
IPSSEOA pentru organizarea jocuri lor,  programul și reguli le concursului de gătit ,  
așa cum sunt descr ise în detaliu în anexe.  



  

Programul și raportul celui  de al patrulea schimb de studenți pe 
termen scurt /  celui de al treilea eveniment de formare 

operațională a personalului          

 
 

8  

 Cele trei echipe au avut ca sarcină să gătească câte trei felur i  de mâncare, 
care să îndeplinească cerințe dietet ice specif ice: un preparat  vegetar ian, un 
preparat pentru cel iaci ș i un fel de mâncare, așa -numitul „ fusion”, care  să îmbine  
tradiț i i le gastronomice ale țări lor de origine ale studenți lor:  I tal ia, România și 
Spania.  

 Toate echipele au primit o cut ie cu aceleași ingrediente și au trebuit  să le 
folosească pentru a -și pregăti,  în decurs de trei ore, preparatele, având g ri jă ș i de 
prezentarea lor.  

 După ce au deschis cuti i le și au descoperit  ingredientele, cele trei echipe și -
au ales un bucătar care a avut ca scop organizarea propr iei brigade, au decis, pe 
baza ingredientelor disponibi le, ce fel de mâncare să pregătească ca aper it iv, fel 
principal ș i desert.  Apoi s-au implicat în real izarea sarcini lor cu mult angajament, 
cooperând în mod armonios. Între t imp, cele trei echipe și -au ales următoarele 
nume de „bătăl ie”:  „Dragons” echipei 1, „Fusion” echipei 2, „Gladiator i”  ec hipei 3.  

 În pregătirea preparatelor, echipele au fost spri j in ite de profesori i de gătit  și 
materi i conexe ale celor trei școl i partenere: Mar ia Giovanna Gagliardi ș i Nor isCiani 
pentru IPSSEOA Assisi,  MaiteAzkarate și  MarionaVilanova pentru 'ESHOB și Adina  
Stan și Lavinia Mezat pentru Col. Ec. Gheorghe Dragos.  

 La prânz, f iecare echipă a f inal izat pregătirea celor trei felur i de mâncare 
astfel încât au fost depuse în fața juriului  format din reprezentanți ai partener ilor 
tehnici ai proiectului:  Maria Stel la  Minuti pentru Incipit  Consult ing, Katerina 
Papamichai l pentru ENAT, Monica Boni pentru Wattajob și Roberta Lunghi pentru 
Consorzio I taca.  

 Fiecare o echipă și -a prezentat cele trei feluri de mâncare în fața juriului,  
descr iind în detal iu ingredientele și modul de preparare. Juriul le -a gustat pe toate 
și apoi a evaluat cele trei aspecte de evaluat: prezentare, gust și creat ivitate.  

 Membrii jur iului au apreciat foarte mult toate preparatele preparate de cele 
trei echipe: cal itatea lor a fost foarte mare, d in perspective celor trei aspecte 
analizate, după cum arată scorur i le f inale foarte mari obținute de cele trei echipe și 
foarte apropiate unele de altele.  
 În f inal,  evaluarea arbitr i lor a decretat victoria echipei 1, Dragoni i,  cu 156 de 
puncte, urmată de Echipa 2, Fusion, cu doar un punct diferență (155) și pe locul 
trei Echipa 3, Gladiatori i,  cu 152 de puncte.  
 Ulter ior, toț i part ic ipanți i la evenimentul de formare au luat prânzul în grădina 
școl i i ,  degustând preparatele pregătite de elevi.  
 După-amiaza, elevii au fost angajaț i în cel de -al trei lea joc: Vânătoarea de 
bariere din centrul istoric al orașului Assisi.  
 La ora 14:30 cele trei echipe s -au întâlnit  în restaurantul școl i i  unde au pr imit 
instrucț iuni despre cum să joace jocul ș i apoi au plecat înso ți ț i ,  din nou, de doi 
profesori per echipă.  
Dupăparcurgerea unei părț i iniț ia le comune, echipele au urmat trei trasee diferite 
având două sarcini principale.  
 O primă sarcină a fost acela de a af la și a se documenta (pr in fotograf i i și 
descr iere care urmează să f ie tr imise prin WhatsApp persoanei care judecă) cu 
privire la bar ierele arhitecturale sau structuri le facil i tatoare de -a lungul traseului 
alocat și  identif icarea barierelor la trei monumente selectate de -a lungul 
acestuitraseu.  
 O a doua sarcină a fost colectarea de informații la un hotel/restaurant pentru 
a întocmi un scurt ghid al accesibi l i tăț i i  acestuia.  
 Vânătoarea de bar iere a durat aproximat iv trei ore și în cele din urmă cele 
trei echipe s-au întâlnit  la Bazi l ica San Francesco, punctul de sosire al celor trei 
it inerar i i.  
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 Evaluarea rezultatelor celui de-al doilea joc, a necesitat t imp de procesare și 
analiză, nu a avut loc în aceeași seară, c i joi,  12 mai.  
 După cum am menționat mai sus, în t imp ce elevii ș i profesori i  însoț itor i au 
fost ocupați cu cele două jocuri,  partener ii tehnici și cei lalț i  profesori au fost 
impl icaț i în alte act ivităț i.  
 Dimineața, s-au întâlnit  la sediul IPSEO din Assisi ș i,  după o privire de 
ansamblu asupra tuturor act ivităț i lor și rezultatelor proiectului pentru a ver if ica 
f inal izarea acestora, au anal izat împreună asupra conț inutului ult imului l ivrabil IO5 
pentru a elabora: un document care descrie modif icări le ș i ajustări le efectuate în 
t impul implementări i proiectului,  în pr incipal din cauza pandemiei,  a lecț i i lo r 
învățate și a l in i i lor directoare pentru cei care doresc să reproducă exper iența 
proiectului în alte contexte. Roberta Lunghi, însărcinată cu pregătirea unui prim 
proiect al documentului,  l -a prezentat reprezentanț i lor celor lal ț i parteneri.  
 Prezentarea a fost urmată de o dezbatere la care au part ic ipat toț i parteneri i,  
exprimându-și opini i le și propunând integrări și/sau modif icări  ale documentului.  
 După prânzulîn care a avut loc degustarea preparatelor pregătite de elevi 
pentru al doi lea joc, după -amiaza parteneri i tehnici și profesori i neimplicaț i în 
vânătoarea de bar iere au part icipat la o întâlnire cu reprezentanți i municipiului 
Assisi în cadrul Pr imăriei.  Acolo au fost întâmpinați de președintele consil iu lui 
municipal Donatel la Casciarr i și de consi l ierul Isabel la Fischi.  După salutul 
inst ituț ional al președintelui ș i o prezentare video a Assisi ca sit  UNESCO, Isabella 
Fischi a prezentat iniț iat ivele Municipiului Assisi de a face orașul mai accesibil 
tuturor vizitator i lor,  o sarcină grea pentru un or aș medieval construit  pe un deal cu 
străzi înguste și întortocheate.  
 Consi l ierul a prezentat planuri de înlăturare a barierelor arhitecturale la 
unele dintre pr incipalele monumente ale orașului și a apreciat în mod deosebit 
act ivităț i le proiectului care a abordat o temă atât de importantă precum turismul 
accesibi l.  
 Întâlnirea a fost urmată de un scurt tur al  Primăriei ș i f rumoaselor sale săli 
reprezentat ive.  

 

11 Mai, 2022 -  a TREIA ZI  

 Activităț i le din a treia zi s -au concentrat pe part iciparea la confe r ința 
internațională de diseminare a proiectului,  int itulată TURISM PENTRU TOȚI - NOI 
CONȚINUTURI ȘI ABORDĂRI EDUCAȚIONALE ÎN FORMAREA TURISMULUI, 
planif icate cu scopul principal de a prezenta act ivităț i le și rezultatele proiectului 
unui publ ic format din părț i le interesate cheie, italiene, potenț ial interesate și unor 
part ic ipanți străini  

 Toți part ic ipanți i,  studenți,  profesori și parteneri tehnici,  au plecat din Assisi 
–  S. Maria degli Angel iat dimineața la 8:30 spre Perugia, unde a avut loc conferința 
și toț i s-au implicat profund în act ivităț i le acesteia, în pr incipal ca auditori/stagiari 
în pr ima sesiune. ( în special studenți ș i profesori) și ca protagonișt i în cel de -al 
doi lea 

 Potrivit  programului conferinței,  disponibi l în Anexe, pr ima sesiune a 
reprezentat o oportunitate de a discuta cu doi vorbitori invitaț i din domeniul 
turismului accesibi l,  a educației ș i formării profesionale despre importanța formării  
vi itor i lor operator i tur ist ic i în industr ia ospital ităț i i  pentru toț i.   

 Sesiunea a fost desch isă de Ivor Ambrose de la ENAT, care a oferit  o privire 
de ansamblu asupra programelor ș i in iț iat ivelor Uniunii Europene de promovare a 
educaț iei ș i formării profesionale (VET) pentru a îndepl ini competențele necesare 
pentru un ecosistem mai rezistent, ino vator, durabil ș i mai favorabil incluziuni i.  
 Apoi,  primul vorbitor  invitat,  Giovanni Ferrero, coordonatorul Turismabile, a 
evidenț iat relevanța conștient izăr i i operatori lor de turism, autorităț i lor publ ice și 
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cetățenilor cu pr ivire la impactul economic și  social,  pozit iv al  turismului accesibi l 
și a prezentat exper iența Turismabile, o iniț iat ivă dedicată îmbunătăț ir i i  tur ismului 
piemontan, accesibil i tăț i i  ș i promovări i Piemontului ca dest inație pentru toț i.   

 Cel de-al doi lea vorbitor invitat,  Carla Sabatini,  profesor VET, a i lustrat noul 
curs de Servic i i Comerciale Profesionale - „Turism accesibi l ș i  durabil” ,  o noutate 
importantă în oferta educaț ională de masă italiană, unde până de curând subiectele 
de turism accesibile erau complet absente. În cele din urmă, Monica Grazia Boni de 
la Wattajob a vorbit  despre abordarea educației pr in divert isment și despre 
ef icacitatea ut i l izăr i i instrumentelor și metodelor bazate pe joc în formarea 
profesională, așa cum a fost testată în proiectul Games Without Barriers.  

 A doua sesiune a conferinței a fost dedicată în întregime prezentări i 
act ivităț i lor și rezultatelor proiectului.  După o scurtă prezentare a proiectului ș i a 
partener i lor de către coordonatorul de proiect Mar ia Stel la Minuti de la Incipit  
Consult ing, reprezentanți i tuturor partenerilor și -au făcut prezentări le, f iecare 
i lustrând unul sau mai multe Rezultate Intelectuale(IO) implementate în t impul 
proiectului .  

 Emiliano Deferrari și  Katerina Papamichailof  ENAT au i lustrat instrumentele 
de formare pentru profesori și studenț i dezvoltate de parteneriat:  setul de învățare 
a formatori lor (IO1) și cele patru module privind tur ismul accesibi l,  dest inate 
elevi lor școl i lor profesionale de turism (IO2), precum și setul de instrumente. 
pentru planif icarea și desfășurarea act ivi tăț i lor de formare (parte a IO5).  

 Roberta Lunghi de la Consorzio ITACA a vorbit  despre act ivităț i le de formare 
transnaț ională, amintind și de proceduri le adoptate pentru obținerea recunoașter i i  
reciproce a competențelor dobândite de studenț i în c adrul acț iuni lor de formare 
pi lot.  

 Apoi a fost rândul lui  Al ice Fiaschiof  de la Wattajob, care a i lustrat 
funcționarea aplicaț iei web bazate pe jocuri ( IO3), arătând toate t ipur i le de 
jocuri/quiz-uri disponibi le în cadrul acesteia.  

 Nu în ult imul rând, to ț i  profesori i ș i elevi i celor trei școli partenere au fost 
chemați pe scenă de Maria Stel la Minuti și prezentaț i,  pe rând.  

 Pentru f iecare dintre cele trei școl i,  reprezentanț i i elevi lor selectaț i ș i -au 
prezentat mai întâi școl i le ș i apoi au descris act ivi tăț i le desfășurate în cadrul 
schimburi lor de scurtă durată de elevi organizate de proiect.  Aceștia au prezentat 
videoclipur i le de lucru cu cl ienț i lor cu cerințe specif ice de acces pe care le -au 
real izat în cadrul celui de-al doi lea schimb și fotograf i i le act ivităț i lor de evaluare a 
accesibi l i tăț i i  desfășurate în t impul celui de -al trei lea mobil ităț i,  încheindu -se cu 
fotograf i i le ș i raportul scurt al act ivităț i lor  și jocur ilor în desfășurare ale ult imului 
schimb din proiect.   

 În cele din urmă, toț i  și -au exprimat recunoștința pentru că au avut ocazia de 
a part ic ipa la proiect ,  în ciuda dif icultăț i lor de implementare legate de pandemia de 
Covid19, și toț i au fost unanimi în a af irma că,  șansa de a se întâlni în sfârșit  
personal, de a se cunoaște și de a juca  „ jocuri fără bariere”, f izic , împreună, 
constituit   o exper iență grozavă.  

 Pe lângă reprezentanți i parteneri lor de proiect,  la conferință au part icipat 
aproximativ 80 de part icipanț i interesaț i.  Major itatea erau elevi,  profesori ș i cadre 
manageriale ai școl i lor de învățământ general și VET din regiunea Umbria și 
furnizor i public i sau privaț i de formare profesională, dar au fost și câț iva 
reprezentanți ai industr iei tur ismului,  reprezentanți ai persoanelor cu dizabi l i tăț i ș i 
câț iva oaspeți străini  interesaț i  de subiectele discutate.  

 Conferința a fost un succes, foarte apreciat pentru conț inutul său de către 
toț i part icipanț i i,  după cum arată rezultatele chest ionarelor de evaluare colectate la 
f inal.  
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 După prânzul conferinței rezervat partenerilor și vorbito r i lor invitaț i,  după -
amiaza part icipanț i i s -au deplasat în centrul istor ic al Perugiei folosind Minimetrò,  o 
inf rastructură de transport inovatoare și durabi lă construită parț ial ca un metrou 
automat, r idicat din parț ial subteran în partea din centrul isto r ic.  

 Uti l izarea Minimetrò a permis partener i lor  străini să experimenteze singurul 
mij loc de transport urban care permite accesul facil în centrul orașului Perugia 
chiar și pentru persoanele cu def iciențe de mobil itate, deoarece este echipat cu un 
sistem de l if tur i care leagă staț i i le de -a lungul traseului său de a lor parcări ș i 
staț ia terminală cu centrul istor ic al orașului.  

 Acolo a fost organizat un scurt tur ghidat  al pr incipalelor atracț i i  din centrul 
orașului Perugia, în special pentru oaspeți i str ăini,  urmat de puțin t imp l iber înainte 
de a reveni la Assisi  -  Santa Maria degl iAngel i  

 

12 Mai 2022 –  a PATRA ZI 

 Ult ima zi a evenimentului de formare a fost plină de act ivităț i și experiențe 
interesante și instruct ive pentru toț i part icipanți i.  

 Dimineața au vizitat Muzeul Burr i -  Ex Essiccatoi del Tabacco din Città di 
Castel lo, dedicat acestui celebru art ist ital ian, în program în acele zile era 
expoziț ia temporară La Luce del Nero (Lumina negrului).  Expoziț ia a fost organizată 
în cadrul programului Europa Creativă, pr in proiectul „Beam Up” (Bl ind Engagement 
In Accessible Museum Projects), care abordează problema accesibi l i tăț i i  artei 
contemporane pentru un publ ic cu def iciențe de vedere la nivel internațional și 
incluziv 

  A fost conceput pentru a f i inc luziv pentru un publ ic cu def iciențe de vedere, 
pe lângă faptul că oferă o experiență senzor ială imediată și extrem de st imulat ivă 
tuturor vizitator i lor.  Fi ind vorba despre  „at ingere”, un simț extrem de important 
pentru o persoană cu def iciență de vedere,  în cadrul acestei expoziț i i  vizitator i i au 
posibil i tatea de a at inge copi i ale multor lucrăr i expuse, act ivând un simț puț in 
folosit  de persoanele văzătoare și st imulând noi percepți i.  În plus, expoziț ia oferă o 
exper iență senzorială foarte captivantă: a fost amenajat un spațiu expoziț ional total 
întunecat în care vizitator i i intră și se bucură de operele de artă expuse folosindu -
se doar de simțur i le lor,  altele decât vederea, experimentând prin intermediul  
mâinilor senzați i le unei personae oarbe  

 După vizitarea expoziț iei,unde toț i part icipanți i  au fost foarte entuziașt i de 
oportunitatea de a se pune cu adevărat în pielea persoanelor cu def iciențe de 
vedere și de a le înțelege sentimentele, grupul s -a întors la Santa Maria degl i 
Angel i pentru un prânz oferit  de IPSSEOA, în sediul său din Santa Maria degl i 
Angeli.  

 Prânzul, pregătit  de elevi i școl i i ,  inclusiv de unii elevi  cu dizabi l i tăț i,  a fost 
cea mai apreciată act ivitate a evenimentului (vezi mai jos rezultatele chestionarelor 
de evaluare) pentru gustul preparatelor ș i inaltul profesional ism  al elevi lor care au 
servit  la mese, dar, mai ales, pentru că a reprezentat un exemplu excelent de 
incluziune și integrare școlară în rândul tuturor elevi lor școli i ,  inclusiv a celor cu 
unele dif icultăț i.  

 Imediat după prânz, jur iul celui de -al trei lea joc Barr ier Hunt, format din 
Emiliano Deferrari și  Annagrazia Laura de la ENAT și Mar ia Stel la Minuti de la 
Incipit  Cosult ing, s-a întrunit  pentru a evalua fotograf i i le/ descrier i le și ghidur ile de 
accesibi l i tate tr imise de cele trei echipe. Rezultatele evaluăr i i  lor au fost:  pe primul 
loc Echipa 1- Dragons cu 24 de puncte, urmată de Echipa 2 –  Fusion cu 20 de 
puncte și Echipa 3 –  Gladiatori,  cu 17,5 puncte.  

 Elevi i,  profesori i ș i partener ii s -au adunat apoi în Aula Magna a școl i i  pentru 
proclamarea echipei câștigătoare a celui de -al trei lea joc și a clasamentului f inal al 
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celor trei echipe, pe baza punctelor adunate în cele trei jocur i  în total.  Câșt igătoare 
a fost Echipa 3 –  Gladiatori cu un total de 258,5 puncte câșt igate în cele trei jocuri,  
urmată de Echipa 1 –  Dragoni, cu 220 de puncte și de Echipa 2 –  Fusion, cu 205,5 
puncte.  

 După câteva ore de t imp l iber, part ic ipanț i i au mers la Ferma de țară 
Torrenova din Torchiagina unde a fost programată o întâlnire cu  repr ezentanț i i 
cooperativei sociale,  urmată de o cină de rămas bun.  

Torrenova Country House este o realitate concepută cu scopul de a promova 
Turismul Social.  Este condusă de l ’Alveare, o cooperativă socială (asociaț ie non -
prof it)  bine înrădăcinată în ter itor iu, iar personalul lucrează de ani de zile în 
domeniul social.   

 În cadrul întâlnir i i ,  unul dintre ei a explicat că intenția lor,  în restaurarea 
„Torre” (un turn antic datând din per ioada lombardă) și deschiderea fermei de țară, 
nu a fost doar de a oferi tur ișt i lor o abordare reală și directă a zonei, ci de a, 
promova turismul accesibi l tuturor: famil i i ,  persoane cu dizabi l i tăț i,  t ineri ș i 
vârstnici.  Oameni care adesea nu sunt luaț i în considerare de f luxur ile turist ice 
moderne care sunt orientate spre maximizarea prof itur i lor.   

 De asemenea, au dorit  să propună un alt  t ip de tur ism: mai lent, mai 
conștient, orientat spre creșterea și bunăstarea persoanei și  spre conservarea și 
protecț ia mediului natural în benef iciul populaț iei locale și al vizitatori lor.  Alegerea 
unui management or ientat spre valor if icarea „persoanei” î și găsește o formă 
concretă de realizare prin includerea persoanelor cu dif icultăț i în personalul lor.  

 După această întâlnire interesantă a avut loc cina de rămas bun, în cadrul 
căreia a avut loc fest ivitatea de premiere a ' jocuri lor fără bariere':  membri i  celor 
trei echipe au fost premiaț i cu medali i de aur, argint și bronz.  

 Cina a fost foarte plăcută și plăcută, toț i  elevi i s -au împrietenit  între ei și s -a 
încheiat cu dor ința de a întreprinde și a part ic ipa la cât mai multe iniț iat ive 
similare.  

 

Evaluarea experienței de formare  

 Ca și în schimbur ile anterioare, part ic ipanți i au avut sarcina de a  oferi un 
feedback cu privire la exper iența de formare.  

 Au fost pregătite și t ransmise două chest ionare diferite -  unul către elevi ș i 
unul către profesori și parteneri tehnici -   chestionare în care aceștia și -au putut 
exprima evaluarea în mod anonim.  

 Aspectele explorate în cele două chest ionare se referă în mod specif ic la 
act ivităț i le desfășurate în cadrul evenimentului de formare care au fost parț ial 
desfășurate în comun și parț ial separat de cele două grupuri.  

 În ambele chest ionare, aproape toate întrebăr ile sunt încheiate cu o evaluare 
cantitat ivă expr imată pe o scară de la 1 la 5, unde 1 ("foarte dezacord") este cel 
mai mic scor și 5 ("foarte de acord") cel mai mare.  

 Întrebări le închise sunt completate cu două întrebăr i deschise, menite să 
surprindă așteptăr i le dinaintea evenimentului de formare și evaluarea a ceea ce a 
fost exper imentat efect iv în raport cu așteptări le.  

 Întrucât, spre deosebire de cele anterioare, trainingul de formare a fost 
organizat cu prezență f izică la Assisi,  au fost solic itate și evaluări ale aspectelor 
logist ice/organizator ice referitoare la cazare, masă, servici i de transport.  
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Evaluarea elevilor  

Chest ionarul elevilor  constă din 23 de întrebări închise și două întrebări deschise 
(evidenț iate cu gri pal) care le cer elevi lor să -și exprime așteptări le cu privire la 
evenimentul de formare și să evalueze act ivităț i le  pe care le -au exper imentat 
efectiv în comparaț ie cu așteptăr i le.  

 Următorul tabel prezintă rezultatele agregate ale evaluări i celor 30 de elevi 
din cele trei școl i partenere care au part icipat la evenimentul de formare. Pe lângă 
media evaluăr i lor f iecărui aspect, a fost calculată abaterea standard, indicând dacă 
aprecier i le elevilor au fost similare între ele (valoarea scăzută a abater i i standard) 
sau diferite unele de altele (valoarea mare a abater i i standard).  

 

N.   ASPECTE EVALUATE Media 
Deviația 
Standard 

1 
Ați fost suficient informat de către școala 
dumneavoastră/coordonatorul proiectului despre evenimentul 
de formare și activitățile acestuia 

4,50 0,62 

2 
Activitățile de spargere a gheții din prima zi au fost antrenante 
și utile în facilitarea cunoștințelor cu elevii din celelalte școli și 
încurajarea interacțiunii cu aceștia 

4,43 0,76 

3 Primul joc: Să ne jucăm cu aplicația GWB!,  a fost bine organizat 4,23 0,76 

4 
Primul joc: Să ne jucăm cu aplicația GWB!,  a fost plăcut și 
captivant 

4,23 0,62 

5 Al doilea joc: Să gătim pentru toți! a fost bine organizat 4,17 0,82 

6 Al doilea joc: Să gătim pentru toți!, a fost plăcut și antrenant 4,50 0,76 

7 Al treilea joc: Vânătoarea de bariere!, a fost bine organizat 4,37 0,71 

8 Al treilea joc: Vânătoarea de bariere!, a fost plăcut și captivant 4,30 0,74 

9 
Cele trei jocuri au fost utile pentru a-ți aprofunda cunoștințele 
despre turismul accesibil 

4,60 0,66 

10 Ce joc ai preferat? 
1 (13,3

%)  
2  

(66,7%)  

3 
(20%) 

11 
Ați apreciat  oportunitatea de a  vă juca și a face activități 
împreună cu elevii din celelalte școli partenere 

4,67 0,47 

12 
Pregătirea și susținerea prezentărilor la conferință a fost o 
experiență captivantă și utilă 

4,27 0,77 

13 
Profesorii dumneavoastră au fost de ajutor în pregătirea 
prezentărilor pentru conferință 

4,53 0,62 

14 
Expoziția „The Light of Black” de la Museo Burri a fost plăcută și 
interesantă 

4,23 1,02 

15 
Vizita la expoziție a fost utilă pentru a te pune în pielea unui 
personae cu deficiențe de vedere 

4,57 0,76 
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16 
V-ați bucurat de prânzul pregătit de elevii de la Istituto 
Alberghiero joi 12 

4,77 0,50 

17 
Întâlnirea cu personalul Alveare, Asociația non-profit care 
conduce Torrenova Country House, a fost interesantă și utilă 

4,43 0,62 

18 
ȚI-a plăcut programul „social” al evenimentului de formare: tur 
cu ghid în Assisi, tur cu ghid în Perugia și „cina de adio” la 
Torrenova Country House 

4,57 0,56 

19 Care au fost așteptările tale înainte de evenimentul de formare? 

20 Față de așteptări, realitatea a fost 
Better  
(80%) 

Equal  
(20%) 

Worse 
(0%) 

21 Vă rugăm să explicați răspunsul anterior 

22 Hotelul unde ai stat a fost ok 4,47 0,72 

23 Mesele la hotel au fost bune 3,87 0,92 

24 
Organizarea evenimentului de formare în ansamblu 
(cronometrare, transporturi etc.) a fost adecvată 

4,60 0,55 

25 
Veți participa din nou la acest proiect și la activitățile sale de 
formare transnaționale 

4,90 0,40 

 MEDIA 4,44 0,68 

 

Evaluarea elevi lor care au part ic ipat la acest eveniment de formare a fost în 
general foarte pozit ivă, at ingând un punctaj mediu de 4,44 cu diferențe nu prea 
mari între răspunsur i  (0,68 abatere standard medie). Ev aluarea pozit ivă a 
evenimentului de formare în ansamblu este conf irmată de faptul că aproape toț i 
studenț i i ar f i  cu siguranță dispuși să - l repete (4,90).  

 Toate aspectele anal izate au fost evaluate individual cu scoruri mari,  peste 
4,2, cu singura excepție a meselor la hotel (3,87) de care uni i  elevi nu s -au bucurat 
în total itate. În schimb, foarte savurat (4,77) a fost prânzul de joi,  12 mai, pregăti t  
și servit  de studenț i i Ist itutul Alberghiero,  inclusiv de unii elevi cu dizabi l i tăț i:  un 
mare exemplu, ap reciat de toț i,  de incluziune școlară și integrare între toț i elevi i.  

 Un alt  aspect foarte apreciat de elevi a fost posibil i tatea de a juca și de a 
desfășura act ivităț i împreună cu elevi i din celelalte școli partenere (4,60), foarte de 
înțeles după necesi tatea de a efectua toate mobil ităț i le anter ioare la distanță din 
cauza pandemiei.  

 În ceea ce pr ivește cele trei jocur i,  elevii le -au considerat pe toate foarte 
uti le pentru  aprofundarea cunoșt ințelor despre tur ismul accesibi l (4,60) ș i s -au 
bucurat de toate, cu o preferință clară pentru al doi lea “Să gătim pentru toț i!”  

 În ceea ce pr ivește celelalte act ivităț i,  a fost cotată pozit iv întâlnirea cu 
manageri i fermei de țară Torrenova (4,57), precum și vizita la expoziț ia temporară 
„Lumina negrului”,  mai ales pentru ocazia de a exper imenta senza ț i i  specif ice 
persoanelor cu def iciențe de vedere  (4,57).  

 În afară de câteva puncte referitoare la mese, întreaga parte logist ică și 
organizator ică a evenimentului a fost evaluată pozit iv: organizarea generală (4,60),  
organizarea programului „social” (4,57), informații le primite înainte de eveniment (4 
,50) si hotelul ales pentru sejur (4,47).  
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 În general,  experiența reală a depășit  cu mult așteptăr i le pentru marea 
majoritate a elevi lor (80%), dintre care mulț i le -a plăcut aspectul distract iv și ludic 
al act ivităț i lor desfășurate, care în opinia lor au fost mult mai ef iciente decât 
act ivităț i le tradiț ionale de la clasă.  

Motivele pentru care real itatea a fost apreciată mai bună sau egală cu așteptăr i le 
sunt prezentate in tegral mai jos, pentru a oferi o imagine de ansamblu completă 
asupra sentimentelor  exprimate de elevii part ic ipanți.  

Așteptăr i:  
• Nu aveam așteptări, deoarece nu mă gândisem la asta, doar am spus să mergem  orice ar fi 

• Mă așteptam să am lucruri mai dificile de făcut, dar totul a fost perfect. 

• Pentru a afla despre accesibilitate 

• Înainte de a obține programul, mă așteptam să învăț mult pe baza metodelor tradiționale. 

• Nu implică grupuri mixte 

• Mă așteptam ca modul în care ne-au fost prezentate informațiile să fie în documente și prezentări. 

• Înainte de a obține programul, mă așteptam să învăț mult pe baza metodelor tradiționale, cum ar fi să stau 
într-o clasă și să ascult de profesori. 

• Nu știam la ce să mă aștept. 

• Așteptările mele au fost mai mici și am fost foarte surprins de cât de plăcute au fost activitățile. 

• Să particip la o nouă aventură din viața mea, cu un alt tip de experiență precum proiectul Erasmus 

• De fapt, așteptările mele au fost aproape exact ceea ce am primit, fără diferențe mari, poate am crezut că 
vor fi prea multe informații, dar erau atât cât a fost nevoie:) 

• Așteptările mele erau destul de mari chiar înainte de evenimentul de formare, dar asta s-a datorat faptului 
că nu am călătorit cu adevărat într-o altă țară 

• Nu aveam mari așteptări, dar cu participarea mea m-a făcut să mă răzgândesc. Experiență fantastică, 
organizată într-un mod aproape la superlativ, însoțită și de noi cunoștințe atât în domeniul fizic, cât și în cel 
cultural 

• Am facut cunoștință cu oameni noi și s-a îmbunătățit relația dintre noi 

• Faceți noi cunoștințe, îmbunătățiți limba engleză și implicați-vă 

• Că ar fi o activitate frumoasă 

• Aşteptările mele nu au fost foarte mari având în vedere învăţământul la distanţă, dar am fost foarte mulţumit 
de rezultatul final 

• Mă așteptam să îmi fac prieteni noi din țări străine și să aflu mai multe despre turismul de accesibilitate 

 
Motive pentru care real itatea a fost mai bună sau egală cu așteptări le:  

• Realitatea a fost mult mai bună pentru că personal nu mă așteptam să văd o organizare atât de bună și 
am fost foarte mulțumit și recunoscător că am putut participa la acest proiect și cred că o simplă mulțumire 
nu este nimic în comparație cu cât de multă satisfacție am simțiți pentru coordonatori și pentru toți oamenii 
care au fost implicați în acest proiect. 

• Nu numai că am învățat mult mai mult decât credeam că voi avea, dar m-am și distrat făcând asta 

• Am fost plăcut surprins că am făcut o mulțime de activități și cred că elevii au învățat mai mult făcând 
acele activități, decât să stau în clasă și să asculte un profesor. 

• Mai bine pentru că partea socială a fost foarte bine organizată și foarte amuzantă 

• Tot ce am învățat ne-a fost prezentat într-un mod distractiv, dar și explicit și făcându-ne la activități pe 
care le-am înțeles mai bine. 

• Evenimentul a fost foarte distractiv, plin de idei interesante, mi-a plăcut foarte mult. 

• A fost foarte distractiv din punctul meu de vedere, mi-a plăcut să cunosc elevii din fiecare țară. 

• Cred că acest proiect a fost uimitor 

• Experiență simplă 
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• Mai bine pentru că plec mereu fără așteptări mari, pentru a mă bucura din plin de experiență. Și așa a 
fost. 

• Am crezut că vom fi mai divizați între noi 

• M-am distrat, am cunoscut oameni minunați, am învățat cuvinte noi 

• Așteptările au fost mai bune pentru că ceilalți elevi au fost drăguți și foarte amuzanți 

• Aşteptările mele nu au fost foarte mari având în vedere învăţământul la distanţă, dar am fost foarte 
mulţumit de rezultatul final, am cunoscut oameni minunaţi 

• Mă așteptam la mai puțină organizare, fără schimburi culturale, dar m-am răzgândit în al doilea joc. 

• Realitatea a îndeplinit așteptările 

 

Evaluarea profesorilor și a partenerilor tehnici  

 De asemenea, chest ionarul pentru profesori ș i parteneri i tehnici constă di n 
23 de întrebări închise și două întrebări deschise care le cer să -și exprime 
așteptăr i le cu pr ivire la evenimentul de formare și să evalueze ceea ce a fost 
exper imentat efect iv în comparație cu așteptări le. Următorul tabel prezintă 
rezultatele evaluări lor cantitat ive: evaluarea medie a f iecărui aspect și abaterea 
standard a acestuia.  

Tabelul include și întrebări deschise (evidențiate cu gri pal) ale căror răspunsur i 
sunt anal izate la sfârșitul paragrafului  

 

N.  ASPECTE EVALUATE Media 
Deviația 
Standard 

1 
Ați fost suficient informat de către coordonatorul proiectului 
despre evenimentul de formare și activitățile acestuia 

4,95 0,21 

2 
Activitățile de spargere a gheții din prima zi au fost antrenante 
și utile în facilitarea cunoștințelor și încurajarea interacțiunii 
între elevii din diferite școli 

4,82 0,49 

3 Primul joc: Să ne jucăm cu aplicația GWB!, a fost bine organizat 4,82 0,39 

4 
Primul joc: Să ne jucăm cu aplicația GWB!,  a fost plăcut și 
captivant pentru studenți 

4,77 0,42 

5 Al doilea joc: Să gătim pentru toți! a fost bine organizat 4,95 0,21 

6 
Al doilea joc: Să gătim pentru toți! a fost plăcut și captivant 
pentru elevi 

4,91 0,29 

7 Al treilea joc: Vânătoarea de bariere! a fost bine organizat 4,68 0,55 

8 
Al treilea joc: Vânătoarea de bariere! a fost plăcut și captivant 
pentru studenți 

4,64 0,57 

9 
Cele trei jocuri au fost utile pentru aprofundarea cunoștințelor 
elevilor despre turismul accesibil 

4,91 0,29 

10 Ce joc ai preferat? 1 
(4,5%)  

2 
(81,8%)  

3 
(13,6%) 

11 
Întâlnirea cu reprezentanții Municipiului Assisi a fost 
interesantă  

4,50 0,72 
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12 
Pregătirea și susținerea prezentărilor la conferință a fost o 
experiență captivantă și utilă 

4,73 0,54 

13 
Pregătirea și susținerea prezentărilor la conferință a fost o 
experiență captivantă și utilă pentru elevii 

4,73 0,62 

14 
Expoziția „Lumina negrului ” de la Museo Burri a fost plăcută și 
interesantă 

4,73 0,62 

15 
Vizita expoziției a fost utilă pentru a vă pune pe dumneavoastră 
și pe elevi în pielea unei personae oarbe 

4,73 0,62 

16 
V-ați bucurat de prânzul pregătit de studenții Istituto 
Alberghiero  de joi, 12 mai 

4,91 0,42 

17 
Întâlnirea cu personalul Alveare, asociația non-profit care 
conduce Torrenova Country House, a fost interesantă și utilă 

4,59 0,65 

18 
V-a plăcut programul „social” al evenimentului de formare: tur 
cu ghid în Assisi, tur cu ghid în Perugia și „cina de adio” la 
Torrenova Country House 

4,82 0,39 

19 Care au fost așteptările tale înainte de evenimentul de formare? 

20 Față de așteptări, realitatea a fost 
Better  
(95%) 

Equal 
(5%) 

Worse 
(0%) 

21 Vă rugăm să explicați răspunsul anterior 

22 Hotelul unde ai stat a fost ok 4,50 0,58 

23 Mesele la hotel au fost bune 4,14 0,76 

24 
 Organizarea evenimentului de formare în ansamblu 
(cronometrare, transporturi etc.) a fost adecvată 

4,95 0,21 

25 
Veți participa din nou la acest proiect și la activitățile sale de 
formare transnaționale 

4,95 0,21 

 MEDIA 4,75 0,46 

 

 Evaluarea profesori lor și a partener ilor tehnici care au part ic ipat la acest 
eveniment de formare a fost în general foarte pozit ivă, chiar mai  mare decât cea a 
studenț i lor,  at ingând un punctaj mediu de 4,75. Organizarea generală, împreună cu 
informații le furnizate, a fost aspectul cel mai apreciat (4,95), așa cum se ref lectă și 
în răspunsuri le la întrebări le deschise de mai jos.  

 În general,  pre fer ințele profesori lor și parteneri lor le -au ref lectat pe cele ale 
studenț i lor,  dar cu scoruri medi i mai mari:  toate aspectele anal izate au fost 
evaluate individual foarte r idicat, peste 4,5 ,  cu singura excepție, ca la elevi,  a 
meselor la hotel (4,14). ).  

 La fel ca elevii,  profesori i ș i parteneri i sa bucurat mult (4,91) de prânzul de 
joi,  12 mai, pregătit  și servit  de studenț i i Ist itutul Alberghiero,  inclusiv uni i cu 
dif icultăț i.  

 De asemenea, feedback-ul asupra celor trei jocur i s -a potr ivit  cu cel al 
elevi lor: profesori i ș i  partener ii tehnici le -au considerat pe toate foarte ut i le pentru 
aprofundarea cunoșt ințelor studenț i lor despre turismul accesibi l (4,91) ș i le -au 
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apreciat pe toate, în special al doilea joc Să găt im pentru toț i! .  Act ivitatea de 
spargere a gheți i a fost,  de asemenea, evaluată foarte înalt  (4,82).  

 În ceea ce pr ivește celelalte act ivităț i,  toate evaluate pozit iv, cea mai 
apreciată a fost vizita la expoziț ia temporară „Lumina negrului” (4,73), urmată de 
întâlnirea cu managerii casei de ța ră Torrenova (4,59) și cea cu reprezentanț i ai 
Municipiul Assisi(4,57). De asemenea, au evaluat foarte pozit iv pregăt irea și 
susț inerea prezentări lor la conferință (4,73), considerată o experiență extrem de 
antrenată și ut i lă și pentru elevi (4,73)  

 La fel ca și pentru elevi,  pentru aproape toț i profesori i ș i parteneri i tehnici 
(95%), exper iența reală a depășit  cu mult  așteptări le, așa cum arată răspunsur ile la 
cele două întrebăr i deschise conexe enumerate mai jos.  

Așteptăr i:  

 Așteptăm să ne întâlnim pentru a învăța împreună mai multe lucruri despre accesibilitate. 

  Rezultatul a fost mai bun decât mă așteptam !! mulțumesc pentru tot și mulțumesc lui Stella pentru 
pregătirea extraordinară 

 Am sperat foarte mult ca elevii să fi fost implicați în activități chiar dacă era prima dată când se întâlneau și 
aveau unele dificultăți de comunicare 

  Aşteptările mele au fost depăşite! Am fost surprins  în mod pozitiv, totul a fost minunat 

 Am avut temeri și îngrijorări că elevii nu vor coopera sau nu vor putea îndeplini sarcinile. 

 Mă așteptam să întâlnesc participanții 

 Așteptările mele au fost conform activităților desfășurate 

 Îmbogățirea experienței pedagogice, o mai bună cunoaștere a sistemelor educaționale europene 

  Am fost încântat să-i cunosc pe toți personal și să fac activitățile față în față 

 În sfârșit, cunoașteți partenerii celorlalte școli și experimentați cu adevărat schimbul de elevi 

 Proiect foarte interesant 

 Evenimentul de formare  rezultate au fost mult mai plăcute decât mă așteptam 

 Știam că va fi grozavă și o întâlnire emoționantă, după 2 ani de muncă. 

  Am crezut că va fi  mai puțin antrenant. 

 Am așteptat cu nerăbdare să-i cunosc pe toți și mai ales să văd cum elevii  interacționează între ei și au 
colaborat la jocuri și sarcini de lucru. 

 Să întâlnim în sfârșit partenerii, profesorii și studenții față în față și să vedem entuziasmul elevilor 

  O șansă pentru parteneri, profesori și studenți de a se întâlni, experimentând în sfârșit activități de 
învățare prin divertisment  în prezență și de a lucra împreună, îmbogățindu-și cunoștințele și experiența 
celuilalt 

 Înainte de evenimentul de formare nu știam prea multe despre anumite aspecte 

  Nu ne așteptam să ne bucurăm atât de mult de întâlnire 

 

Motive pentru care real itatea a fost mai bună sau egală cu așteptări le:  

 Am fost impresionat cum a colaborat prietenii nostril pentru a lucra împreună. 

  Pentru mine este prima dată când sunt într-o experiență de schimb de genul asta și am crezut că va fi 
plictisitor, dar a fost o experiență fantastică 

 Schimbul a avut succes și toată lumea s-a bucurat! 

  Programul nu a fost doar eficient, ci și distractiv, a inclus elemente culturale! Am fost impresionați de 
organizarea și ospitalitatea partenerilor noștri de proiect. 

  Activitățile pregătite de parteneri au fost antrenante, eficiente și adecvate pentru a acoperi competențele 
vizate pe tot parcursul proiectului. Elevii din diferite țări au devenit prieteni în cel mai scurt timp și au 
cooperat uimitor. 
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 Oamenii implicați în proiect păreau să se bucure și au fost cu adevărat interesați de subiectul principal 
privind accesibilitatea 

  Am văzut multe locuri frumoase, activitățile au fost interactive și variate 

  „A fost cu adevărat o plăcere pentru mine să vă cunosc pe toți în persoană și o experiență grozavă să 
particip împreună la activitățile proiectului de săptămâna trecută” 

  Chiar dacă eu m-am întors mai devreme, mi-a plăcut foarte mult experiența, alți profesori mi-au povestit 
tot ce au făcut 

 Am avut ocazia să întâlnim oameni foarte interesanți cu activități foarte antrenante 

 Rapoartele de expertiză foarte exhaustive 

 Evenimentul a fost față în față, așa că a fost posibil să ne întâlnim, să socializăm și să ne distram 

 Elevii au fost chiar mai implicați decât se așteptau 

 Am crezut că va fi mai puțin antrenant 

 Am fost foarte încântat să văd cât de implicați și atenți au fost elevii. Este și meritul profesorilor lor și au 
arătat că le-a plăcut pregătirea/ educația pe care au primit-o. 

 Mi-am dat seama că elevii au învățat și s-au bucurat cu adevărat de proiect. De asemenea, au pregătit 
prezentări bune. Profesorii au  făcut treaba cea mai bună și foarte grozavă cu elevii lor. Școala din Assisi a 
organizat totul perfect. A fost o plăcere să-i cunosc pe partenerii – vechi și noi colegi pe care nu i-am 
întâlnit până acum. Toți oameni drăguți, eficienți, cooperare excelentă 

 Relațiile dintre elevi, profesori și parteneri au fost imediat ușoare și prietenoase, în doar câteva zile s-a 
creat un adevărat spirit de „comunitate” în jurul unor teme comune și obiective comune 

  Mi-am dat seama că poți face multe lucruri atunci când ești informat despre anumite subiecte. 

  Întâlnirea față în față ne permite să socializăm și să întâlnim în cele din urmă oameni în persoană 
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ANEXE 

 

Programul și reguli le primului joc: Hai să jucăm cu aplicația GWB APP!  

Hai să ne jucăm  cu aplicația GWB APP!  

Luni 09.05.2022 

 

PROGRAM: 

 

Amenajarea săli i  de clasă: f iecare grup stă într -un cerc și colaborează la testarea 

jocului din aplicaț ia GWB web  

   Un facil i tator Wattajob păstrează calendarul ș i impl ică part ic ipanți i periodic  

   La f inal,  câte un reprezentant din echipă oferă feedback cu privire la exper iență  

 

REGULAMENT: 

 

Fiecare echipă ar trebui să aleagă un l ider de grup cu sarcina de testare procedur i i :  

  Aplicaț ia web constă din 4 misiuni,  f iecare conținând mai multe jocuri.  Fiecare 

echipă trebuie să testeze:  

   Cel puțin un joc pentru f iecare misiune  

   Cel puțin o parcurgere  pentru f iecare t ip de joc și dinamică (scenar iu, 

ver if icare a real ităț i i . . .)  

 

Reguli generale :  

FACEȚI  

  Fii part icipat iv și colaborat iv în cadrul grupului;  

  Activaț i includerea și ascultaț i toate contr ibuț i i le celorlaț i membri i  

  Păstraț i o mentalitate pozit ivă  

NU: 

  Copierea din alte grupur i nu este permisă  

  Nu este permisă sol icitarea de spr ij in experț i lor ENAT și alț i partener i  

  Nu este permisă căutarea răspunsur ilor corecte onl ine  
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Programul și reguli le celui de -al doilea joc: Să gătim pentru toți!  

Să gătim pentru toți !  

CONCURS DE GĂTIT  

Marți 10.05.2022  

PROGRAM: 

  Part ic ipanți i sosesc la ora 8:45 la sediul Ist itutului Alberghiero Assisi,  via 

EremodelleCarcer i 19,  

  Jocul începe la ora 9:00,  

  Pregătirea mâncărur i lor 9:00 -12:00,  

  Livrarea și prezentarea preparatelor membri lor jur iului la ora 12:00,  

   Degustarea, în incinta restaurantului școli i ,  a preparatelor cul inare de către 

membrii jur iului și identif icarea echipei câștigătoare,  

   Pranz cu preparatele pregatite de cele trei echipe in gradina scol i i  la ora 13:00,  

  Anunțarea echipei câștigătoare la ora 14.00  

 

REGULAMENT 

Fiecare echipă va trebui să -și aleagă un bucătar care se va ocupa de organizarea 
propriei brigade 

Fiecare echipă va trebui să-și aleagă propriul nume de „bătălie”.  

Pentru f iecare echipă, va f i furnizată câte o cutie mister ioasă (conținând aceleași 
ingrediente pentru f iecare echipă) iar echipele vor trebui să creeze un meniu format 
din 3 felur i:  un aper it iv, un pr im/fel principal ș i un desert.  

Mâncărur ile trebuie să aparț ină următoarelor categori i gastronomice: PLATOU 
VEGETARIAN, pentru BOALA CELIACA ȘI FUSION  

  Fiecare fel de mâncare propus trebuie să aibă un nume, chiar și nume de 

f icț iune.  

   Echipa va trebui să aleagă și să gătească câte un fel pe categorie (exemplu: 

aper it iv - fel de fuziune, prim - vegetarian, desert -  pentru cel iaci).  

   Mâncarea FUSION trebuie să f ie o fuziune a celor 3 cultur i gastronomice ale 

celor trei țări part ic ipante (produse, felur i de mâncare, tehni ci  de gătit  etc.).  

  Pentru f iecare preparat va f i necesar să se pregătească o mostră de prezentare 

pentru juriu și să se pregătească alte 10 porț i i  d in acel preparat  care va f i 

folosit  la prânz.  

  Fiecare echipă trebuie să prezinte juriului toate preparatele  în același t imp și să 

i lustreze pe scurt categoria gastronomică aleasă (maximum 5 minute pe echipă).  
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INGREDIENTELE  CUTIEI MISTERIOASE 

• Orez        • Paste  

• Făină / Griș        • Ouă  

• Margarina / Unt                                      • Praf  de copt  

• Drojdie de bere                                      • Lapte  

• Lapte de soia        • Lapte de orez  

• Vani l ină                • Ciocolată neagră  

• Sevia                • Nuci  

• Alune        • Piept de pui  

• Parmezan        • Emmental  

• Leguminoase: Mazăre  /  Naut /  Fasole   • Zahăr  

• Zahăr pudră                             • Roșii decoj ite  

• Cartof i                                                 • Morcovi  

• Ceapa              • Usturoi  

• Telina               • Ridiche  

• Roși i       • Salată verde  

• Dovlecei       • Castraveți  

• Căpșuni               • Mere  

• Banane               • Lămâie  

• Bacon               • Pâine albă  

• Pâine               • Smântână pentru gătit  

• Făină de orez              • Făină fără gluten  

• Făină integrală      • Paste integrale  

• Faina de porumb 

Condimentele și ierburi le vor f i într -o cut ie .  
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Formular de evaluare pentru juriu  

 

Echipa: _______________________________________________________  

 

Preparatul:______________________________________________________  

 

Criteri i  Insuficient  

1 

Suficient 

2 

Corect 

3 

Bun 

4 

Excelent 

5 

Prezentare 

 

     

Gust 

 

     

Creativitate 

 

     

 

Clasif icare generală :  

____________________________________________ 

 

 Semnătura jur iului  

_________________________ 
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Programul și reguli le celui de -al treilea joc: Vânătoarea de bariere 

 

Vanatoare de bariere! 

Marți 10.05.2022  

 

PROGRAM: 

   Întâlnire la sala restaurant a Ist itutoAlberghiero Assisi,  via EremodelleCarceri 
19 la ora 14:30 

   Identif icarea l ider i lor de echipă și înregistrarea numărului de telefon la care 
urmează să f ie  tr imise rezultatele procesului pr in Whatsapp (numărul 
Judecătorului),  

   Identif icarea însoțitorului care va trebui să conducă echipele la punctul de 
plecare al jocului,  parcurgând mai întâi pe traseul comun: parcare în 
p.zzaMatteott i -  l i f t  1 - tunel roman - l i f t  2 cu ieșire în via s. Gabriele 
del l 'Addolorata, iar apoi după traseul indicat în tabel,  

   Identif icarea profesori lor însoț itori (2 pentru f iecare echipă),  

   Expl icaț ia jocului,  

   Plecare împreună spre piazza Matteott i și pr ima secț iune comună a traseu lu i 
către via s. Gabr iele del l 'Addolorata la 14:45  

   Începerea compet iț iei la ora 15:00   

GAME ITINERARY 

Echipa Primul stagiu Al doilea stagiu Al treilea stagiu Sosirea la ora 18.00 

A Piața S.Rufino: de la 
ieșirea din lift pe 
strada  s. Gabriele 
dell'Addolorata, mergi 
imediat pe Dono Doni  

Biserica  San 
Rufino 

Piața s. Chiara  
 
Biserica  Santa 
Chiara  

Piața Primăriei 
Templul  Minervei 

Piața superioară a  
Basilicii  
S.Francesco 

B Piața s. Chiara : de 
la ieșirea din lift , pe 
strada  s. Gabriele 
dell'Addolorata, 
mergeți imediat 
stânga în jos prin 
Sermei 

Biserica  Santa 
Chiara 

Piața Primăriei 
 
Templul  Minervei 

Piața San Rufino 
 
Biserica  San 
Rufino 

C Piața Primăriei: 
continuați la dreapta 
ieșirii liftului către 
strada s. Gabriele 
dell'Addolorata 
 
Templul  Minervei 

Piața San Rufino 
 
Biserica San 
Rufino 
 

Piața Santa Chiara 
 
 
Biserica Santa 
Chiara 
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REGULAMENT: 

1 –  Fotograf iaț i,  de -a lungul traseului ș i în cele trei monumente indicate,  barierele 
de acces arhitecturale sau a structur i lor/ locați i lor care nu  fac il i tează accesul 
persoanelor cu nevoi specif ice. Trimiteț i f iecare fotograf ie prin Whatsapp  indicând 
locul în care a fost făcută, ce obiect iv este fotograf iat și de ce const ituie o bar ieră 
de acces 

Evaluare: Fiecare element diferit  fotograf iat corect va a vea ca rezultat acordarea 
unui punct. Fiecare element irelevant va avea ca rezultat scăderea unui punct  

2 - Găsiț i hotelul/restaurantul specif ic alocat echipei (fotograf ia întregului grup în 
fața semnului) și pr in interviul unui manager colectaț i elementel e ut i le pentru a 
întocmi un scurt ghid de acces  

Echipa  A: 
hotel. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .  

Echipa B: 
hotel. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .  

Echipa C: 
hotel. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. .  

Evaluare: de la 0 la 10 în funcție de caracterul complet al informații lor cu lese  
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11/05/2022  Programul Conferinței Internaționale de Diseminare - Perugia 

11.05.2022 
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