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SUCCESUL UNEI ÎNTÂLNIRI TRANSNAȚIONALE 

- PROIECTUL ERASMUS+  

„SĂ TRĂIM ȘI SĂ NE MIȘCĂM CONȘTIENT ÎN EUROPA NOASTRĂ!” 

 
Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea a participat anul acesta la două întâlniri 

transnaționale și la două mobilități cu elevii de tip LTTA (Learning/ Teaching/ Training/ 

Activity - activități de Învățare/Predare/Instruire) ale proiectului de parteneriat „LET’S 

LIVING AND MOVING CONSCIOUSLY IN OUR EUROPE” (având acronimul în 

limba engleză „LLMCE”), iar varianta denumirii în limba română fiind „SĂ TRĂIM ȘI SĂ 

NE MIȘCĂM CONȘTIENT ÎN EUROPA NOASTRĂ!”. 

Acest proiect se desfăşoară pe perioada 01.09.2018-31.08.2020, în cadrul programului 

european Erasmus+, acțiunea cheie KA2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune 

practici, tipul proiectului KA201 – Parteneriate strategice pentru educație școlară,  fiind 

aprobat de către Agenţia Naţională pentru Proiecte Comunitare în Domeniul Educaţiei şi 

Formării Profesionale, cu numărul de identificare 2018-1-RO01-KA201-049106. 

În articolul curent, vrem să punctăm câteva din rezultatele delei de-a doua întâlniri 

transnaționale de proiect. Astfel, în perioada 25-28 martie 2019, 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 

ITALIA, la unul dintre parteneri, anume la -Istituto Professionale di Stato - Servizi per 

l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera - S. Savioli, din Riccione.  

În cadrul acestui parteneriat strategic, Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea 

care este coordonator, mai are ca parteneri, pe lângă partenerul din ITALIA, alte 2 școli din 

Uniunea Europeană, ambele trimițându-și câte 2 reprezentanți pentru această a doua întâlnire 

transnațională: 

 Escola Secundária Ferreira Dias, Agualva Sintra, PORTUGALIA; 

 Srednja skola Hrvatski kralj Zvonimir Krk, CROAȚIA. 
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Pe durata acestei întâlniri, în perioada 25-28 martie 2019 – așa cum precizam anterior, 

s-au desfășurat diverse activități, precum: 

 Vizitarea școlii Istituto Professionale di Stato - Servizi per l'Enogastronomia e 

l'Ospitalità Alberghiera - S. Savioli, având ca gazdă pe coordonatorul din 

partea Italiei, doamna profesor Anna Maria ODDI; 

                

 

 Feedback-ul tuturor activităților derulate până în prezent (dezbatere și 

aplicarea unui chestionar); 

 

 

 

 

 Programarea activităților de învățare și a întâlnirilor transnaționale viitoare; 



Convorbiri		didactice Nr.	23/iunie2019

 

CASA  CORPULUI  DIDACTIC  TULCEA 
 

 

3 

 

 

 

 Stabilirea unei agende - schiță pentru următoarea activitate de tip LTTA 

(Learning/ Teaching/ Training Activity – Activitate de Învățare/Predare/Formare) 

care va avea loc tot în Italia, dar în mai - iunie 2019 și a doua întâlnire TPM 

(Transnational Project Meeting – Întâlnire Transnațională de Proiect), care se va 

desfășura la noi, în România, în luna octombrie 2019; 

 

 Vizite culturale la:  

o Gradara (castelul la pas, din exterior); 

o Rimini (centrul istoric); 

o Firenze (Galeriile Uffizi; Catedrala Santa Maria del Fiore – Domul; Piazza 

della Signoria; Podul Santa Trinita etc.) 

 

 Ateliere de lucru pentru finalizarea primului Raport de Progres, așa cum este 

precizat în Acordurile de parteneriat;  

 

 O sesiune de evaluare a acestei întâlniri transnaționale; 
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Foto: Extras din chestionarul aplicat la finalul celei de-a 2-a întâlniri transnaționale a 

proiectului „Let’s living and moving consciously in our Europe” 

 

 

 Ceremonia de închidere a întâlnirii, unde fiecare din cei 6 participanți oaspeți a 

primit certificatul de participare. 

 

În articolul prezent, am descris doar cea de-a doua întâlnire trasnațională de proiect, care 

s-a bucurat de SUCCES. Dar acest prim an de proiect a fost bogat, cu multe întâlniri și 

activități la nivel local și de parteneriat.  

La nivelul parteneriatului, anterior acestei prime mobilități cu elevii, din luna martie, s-a 

desfășurat prima întâlnire transnațională de proiect, în Portugalia (27.10 - 02.11.2018), iar 

ulterior acesteia, au avut loc următoarele: 

- prima mobilitate de tip LTTA (Learning/ Teaching/ Training Activity – Activitate de 

Învățare/Predare/Formare) din Croația (11 - 16.03.2019); 

- a 2-a mobilitate de tip LTTA din Italia (27.05 - 01.06.2019). 

 



Convorbiri		didactice Nr.	23/iunie2019

 

CASA  CORPULUI  DIDACTIC  TULCEA 
 

 

5 

Primul an de proiect este pe sfârșite. Ne punem la punct dosarele, inventariem activitățile, 

pregătim anul ce vine... Așteptăm să fim gazde în anul ce vine. Dar, înainte de toate, să 

profităm de VACANȚĂ. 

Așadar, tuturor cititorilor revistei, VACANȚĂ PLACUTĂ!  

 

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. CAMELIA – DOMNICA MOCANU 

 
 


