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DEBUTUL PROIECTULUI ERASMUS+
„SĂ TRĂIM ȘI SĂ NE MIȘCĂM CONȘTIENT ÎN EUROPA NOASTRĂ!”

De curând, Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea a demarat proiectul de
parteneriat „SĂ TRĂIM ȘI SĂ NE MIȘCĂM CONȘTIENT ÎN EUROPA NOASTRĂ!”
(având acronimul în limba engleză „LLMCE” - aferent titlului „Let's Living and Moving
Consciously in our Europe”), desfăşurat în cadrul programului european Erasmus+, acțiunea
cheie KA2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, tipul proiectului KA201 –
Parteneriate strategice pentru educație școlară.
Acest proiect, ce se desfășoară pe perioada 01.09.2018-31.08.2020, a fost aprobat de
către Agenţia Naţională pentru Proiecte Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării
Profesionale, primind numărul de identificare 2018-1-RO01-KA201-049106.
Acest parteneriat strategic al 4 state ale U.E. (România - coordonator, Italia, Portugalia
și Croația) are scopul conștientizării și responsabilizării elevilor cu privire la turismul în
varianta ecologică. În cadrul acestui parteneriat strategic, Colegiul Economic „Delta
Dunării” Tulcea este coordonator, având ca parteneri alte 3 școli din Uniunea Europeană:
 Istituto Professionale di Stato - Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità
Alberghiera - S. Savioli, Riccione, ITALIA;
 Escola Secundária Ferreira Dias, Agualva Sintra, PORTUGALIA;
 Srednja skola Hrvatski kralj Zvonimir Krk, CROAȚIA.
Acest proiect, care urmărește obiectivele definite în Strategia U.E. „Europa 2020",
vizând un turism durabil și responsabil, se adresează în primul rând elevilor de la
specializări din domeniul turismului, cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, fără a îi exclude
pe cei de la alte specializări. SCOPUL PROIECTULUI este de a consolida patrimoniul local,
de a răspândi pe plan internațional și de a întări relațiile cu părțile interesate și cu organismele
publice.
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Obiectivele proiectului „SĂ TRĂIM ȘI SĂ NE MIȘCĂM CONȘTIENT ÎN
EUROPA NOASTRĂ!” sunt diverse, precum:


Oferirea de ajutor elevilor astfel încât aceștia să-și asume responsabilitatea pentru a spori
patrimoniul istoric, cultural, artistic și natural;



Consolidarea colaborării cu întreprinderile locale, municipalitățile și consiliile publice
pentru a dezvolta noi strategii de marketing;



Dobândirea unor competențe în legislația administrativă și în politica de conservare a
mediului;



Dezvoltarea și promovarea respectului etic/moral în turism prin strategii de învățare,
schimb de bune practici într-o perspectivă europeană;



Încurajarea mobilității tinerilor prin schimburile culturale dintre țări, pentru a-și lărgi
orizontul în ceea ce privește viitoarea carieră profesională;



Îmbunătățirea pregătirii profesionale a personalului școlar prin schimb de bune practici,
schimb de experiențe comune;



Obținerea satisfacției personale și o mai bună înțelegere a problemelor durabile într-o
societate globală;



Încurajarea experiențelor transnaționale pentru un schimb de idei, creând rolul muncii în
echipă, pentru a produce produse ecologice durabile, dar puse la dispoziție și pe net,
pentru ca publicul internațional să se poată bucura de ele;



Exploatarea utilizării tehnologiei, ca mijloc de abordare educațională incluzivă și
actualizată și ca mijloc de comunicare în cadrul parteneriatului și cu părțile interestate;



Oferirea elevilor noștri de noi cariere profesionale și de calificare înaltă, conștientizând
noile probleme cu privire la turismul ecologic.
Așa cum spuneam mai devreme, proiectul este în fază de relulare, chiar în fază

incipientă. Astfel, au avut loc până acum câteva activități importante, precum:
-

Selecția Comisiei de implementare a Proiectului;

-

Selecția grupului țintă: 24 elevi (și 2 rezerve), cu vârste cuprinse între 16-18 ani,
de la Domeniul Turism și Alimentație, fără a exclude și celelalte domenii, în limita
locurilor rămase disponibile;

-

Activități de lansare, promovare, diseminare a proiectului;

-

Prima vizită transnațională de management al proiectului.

O primă activitate, selecția Comisiei de implementare a Proiectului Erasmus+ KA2
„Let's Living and Moving Consciously in our Europe”, a presupus, completarea echipei cu noi
membri pe lângă cei deja stabiliți de la momentul aprobării proiectului (coordonatorul
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proiectului, responsabilul cu proiectarea și organizarea, responsabilul financiar și
responsabilul cu activități de secretariat, gestiunea și arhivarea documentelor proiectului).
Astfel, în comisie au mai fi incluse categoriile de persoane reponsabile, pentru care s-a
organizat o selecție de dosare, conform grilei de selecție din formularul de aplicație:
responsabilul cu diseminarea, responsabilul cu comunicarea și selecția grupului țintă,
responsabilul cu monitorizarea și evaluarea, responsabilul cu activități practice turism și
gastronomie și monitorizarea grupului țintă și responsabilul cu administrarea site-ului și a
platformelor virtuale.
O cea de-a doua și importantă activitate, selecția grupului țintă al elevilor, în cadrul
proiectului „SĂ TRĂIM ȘI SĂ NE MIȘCĂM CONȘTIENT ÎN EUROPA NOASTRĂ!”, a
fost efectuată pe baza următoarelor criterii, având punctajele aferente,corespunzător
punctajului maxim de 20 puncte pentru admiterea in cadrul proiectului (100%)
A.

Cunoștinte solide ale limbii engleze: 25% - 5p

A1. probă scrisă 10%- 2 p; A2. probă orală 15% - 3 p
B.

Scrisoare de motivație privind implicarea candidatului în proiect: 50% - 10 p

C.

Abilități dezvoltate în domeniul TIC: 15% (3p), dovedite prin realizarea unui PPT de

10-15 slide-uri pe suport CD, dar și trimise la adresa de email a unui membru al comisiei de
selecție, pe una din următoarele teme: turism sustenabil, eco-turism, prezentarea turistică a
României, prezentarea orașului Tulcea și a Deltei Dunării, efectele turismului asupra mediului
înconjurător, realizate în limba engleză.
D.

Scrisoare de recomandare din partea profesorului diriginte al candidatului, cu privire la

abilitățile de lucru în echipă, rezolvarea problemelor, originalitate, cu menționarea mediei
școlare generale și a notei la purtare în anul școlar 2017-2018. 10% - 2 p
Apoi, a urmat o primă „mobilitate” a echipei de proiect. Astfel, în perioada
27.10.2018-03.11.2018, o echipă a școlii, formată din doamna director adjunct, prof. ec.
Mocanu Camelia-Domnica – coordonator al proiectului și doamna prof. lb. engleză
Constantin Adina – membru al echipei de proiect, s-a deplasat în PORTUGALIA, la unul
dintre parteneri, anume la Escola Secundária Ferreira Dias, din Agualva Sintra.
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Foto: Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea România - coordonator, gata de o
nouă zi de lucru la proiect!
Portugalia - Escola Secundária Ferreira Dias, 29 oct. 2018
Pe durata acestei prime și marcante întâlniri, s-au desfășurat diverse activități, precum:
 Introducerea profesorilor prezenți și implicați în proiect, în cadru informal, în
timpul unei excursii în Lisabona și în cadru formal, la școala gazdă;
 Workshop-uri pe platforma eTwinning, prioritate având Twinspace-ul proiectului;
 Vizitarea școlii Escola Secundária Ferreira Dias, având ca gazdă pe coordonatorul
din partea Portugaliei, doamna profesor Natividade FILIPE;
 Programarea activităților de învățare și a întâlnirilor transnaționale viitoare;
 Stabilirea unei agende - schiță pentru prima activitate de tip LTTA (Learning/
Teaching/ Training Activity – Activitate de Învățare/Predare/Formare) care va
avea loc în Croația în martie 2019 și a doua întâlnire TPM (Transnational Project
Meeting – Întâlnire Transnațională de Proiect), care se va desfășura în Italia, tot în
luna martie 2019;
 Elaborarea unor planuri: planul de implementare, planul de diseminare etc.;
 O sesiune de evaluare a acestei prime întâlniri transnaționale;
 Ceremonia de închidere a întâlnirii, unde fiecare din cei 6 participanți oaspeți a
primit certificatul de participare.
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Foto: Ceremonia de încheiere a primei întâlniri transnaționale de proiect
Portugalia, Escola Secundária Ferreira Dias

Ca o concluzie, echipa de proiect a pornit la drum în anul școlar 2018-2019 cu scopul de a
îndeplini toate activitățile propuse prin Programul Managerial al proiectului, activități, care
fie s-au derulat, fie sunt în fază de debut, așa cum este și proiectul:
-Contractarea grantului;
-Încheierea de acorduri de parteneriat între Coordonator (Colegiul Economic „Delta Dunării”)
și partenerii din proiect;
-Realizarea următoarelor planuri, la nivel de parteneriat și nivel local: planul de
implementare; planul de comunicare; planul de evaluare/autoevaluare la nivelul
parteneriatului; planul de diseminare și exploatare a rezultatelor;
-Selecția grupului țintă;
-Efectuarea reuniunilor transnaționale ale echipei de proiect (România, Italia, Croația și
Portugalia), conform graficului de activități;
-Realizarea site-ului proiectului și a platformei eTwinning;
-Ridicarea tuturor materialelor pe platformele MOBILITY-TOOL și eTwinning;
-Participarea la zilele „ERASMUS-DAYS”, perioada 12-13 octombrie 2018;
-Promovarea permanentă a proiectului (site-uri, reviste, seminarii, conferințe etc.);
-Efectuarea activităților cu elevii, inclusiv vizitele programate (mobilitățile de tip activități
transnaționale de învățare, predare și formare;
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-Monitorizarea implementării planurilor;
-Pregătirea Raportului intermediar.
Fie ca DEBUTUL să conducă spre SUCCES!

Foto: Prima întâlnire transnațională de proiect - steagurile celor 4 parteneri
De la stânga la dreapta: Italia, România, Portugalia și Croația

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.
Coordonator proiect,
Director adjunct,
prof. ec. Mocanu Camelia
Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea
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