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OBIECTIVELE ŞI STRATEGIA PROIECTULUI

➢ Schimbul de bune practici prin intermediul atelierelor de lucru, 

activităților de voluntariat comune, întâlnirilor cu organizații și oameni 

implicați în activități de voluntariat;

➢ Transformarea conceptului de învățare pe tot parcursul vieții și a 

întâlnirilor la nivel internațional, într-o realitate;

➢ Promovarea egalității, coeziunii sociale și cetățeniei active;

➢ Formarea de cetățeni europeni și voluntari activi;

➢ Formarea de cetățeni ai Europei care țin la valorile naționale, dar au idei 

și o cultură europeană;

➢ Formarea de cetățeni și voluntari activi, care oferă din timpul lor pentru a 

promova cauze și idei multiculturale;

➢ Renunțarea elevilor la apatie și indiferență și formarea unui nucleu de 

cetățeni europeni activi plini de idei și dorința de a ajuta. 



ACTIVITĂȚI REALIZATE

➢ Realizarea unui logo al proiectului;

➢ Realizarea unui material (video + poze) de promovare al școlii și al orașului de 

reședință;

➢ Mobilități în țările partenere (24 mobilități pentru elevi și 12 pentru profesori

realizate de C.T. “Traian Vuia”);

➢ Realizarea unui proiect eTwinning paralel;

➢ Realizarea unei pagini web a proiectului;

➢ Vizitarea școlilor partenere;

➢ Ateliere de lucru pe tema proiectului în țările partenere și pe plan local;

➢ Participarea la activități de voluntariat în țările partenere și pe plan local 

(activități de ecologizare, de plantare de arbori, ateliere creative, târguri 

tematice, vizite la centre pentru persoane cu dizabilități etc.);

➢ Întâlniri cu organizații și cetățeni care activează în domeniul voluntariatului în 

țările partenere și pe plan local;

➢ Întâlniri cu oficialități în țările partenere și pe plan local –primării, prefecturi, 

consilii ale orașului;

➢ Vizitarea unor capitale (Nicosia, Riga) etc.



REZULTATE TANGIBILE

➢ Un material video de promovare a școlii - https://youtu.be/_Ij2dLSYsnE;

➢ Un material video de promovare a orașului Oradea -

https://youtu.be/yanlFRX0VfA ;

➢ Un material video de diseminare a rezultatelor proiectului;

https://youtu.be/JYnGY790Yq4;

➢ Contribuții la pagina TwinSpace a proiectului eTwinning asociat;

➢ Un material de diseminare a rezultatelor proiectului – articole scrise de 

elevii din echipa de proiect – aplicația Story jumper: 

https://www.storyjumper.com/book/read/86309195 ;   

➢ Un material de diseminare a rezultatelor proiectului – participarea la 

mobilități și la activitățile pe plan local – aplicația Canva: 

https://www.canva.com/design/DAFIrNKzUds/eTypBB-

KRgdP3F5Q2nYuXw/edit?utm_content=DAFIrNKzUds&utm_campaign=desi

gnshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton ;

➢ Revista ”Generația Vuia” – Supliment Proiect Erasmus+KA229;

➢ Prezentări PPT și video-uri diverse.

https://youtu.be/_Ij2dLSYsnE
https://youtu.be/yanlFRX0VfA
https://youtu.be/JYnGY790Yq4
https://www.storyjumper.com/book/read/86309195
https://www.canva.com/design/DAFIrNKzUds/eTypBB-KRgdP3F5Q2nYuXw/edit?utm_content=DAFIrNKzUds&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton


REZULTATE INTANGIBILE

➢ Dezvoltarea competențelor de secol XXI – responsabilitate și capacitate de 

adaptare; gândire critică și rezolvare de probleme; competențe de 

comunicare, flexibilitate și adaptabilitate la contexte multiculturale, 

colaborare și comunicare; creativitate și inovare; competențe 

informaționale și competențe media etc.;

➢ Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză și în limba 

țărilor partenere (rudimente de limbă)– vorbit și scris;

➢ Dezvoltarea competențelor TIC – instrumente online, instrumente 

eTwinning etc.;

➢ Dezvoltarea abilităților de viață: abilități sociale, luare de decizii, empatie, 

capacitate de reflexie, asertivitate, lucrul în echipă, cunoaștere de sine etc.;

➢ Dezvoltarea abilităților de responsabilitate socială și de auto-formare;

➢ Experimentarea unor situații noi de viață: ex. experiența primului zbor cu 

avionul, experiența primei vizite într-o altă țară europeană, experiența unui 

alt sistem de educație etc.



MOBILITĂȚI – ACTIVITĂȚI TRANSNAȚIONALE DE ÎNVĂȚARE 

▪ Laniteio Lykeio – Limassol (Cipru)

20 – 23 ianuarie 2020

▪ Colegiul Tehnic “Traian Vuia”  - Oradea (România)

7 - 10 martie 2022

▪ II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami - Ostrów Wielkopolski (Polonia)

22 - 25 martie 2022

▪ Tukuma Raiņa Valsts ğimnāzija -Tukums (Letonia)

29 martie – 01 aprilie 2022

▪ Liceo Muratori San Carlo – Modena (Italia)

4 - 7 aprilie 2022

▪ SU”Hristo Smirnenski” - Koynare (Bulgaria)

25 - 28 aprilie 2022



C1 - prima reuniune - activitate transnațională de învățare

Limassol, Cipru, 20-23.01.2020

Delegația din România participantă la mobilitate:

Profesori: dir. Vîlceanu Daniela,  Urs Marcela (coordonator proiect), Cotca Alina

Elevi: Bonyi Kristofer (11 D profesională), Buda Ovidiu (XII D), Ghenț George (9 E 

profesională), Laurențiu Darius (XII D), Popa Crina (XI C), Șandor Cătălina (XI C)



Prezentarea realizată 

de reprezentanta 

organizației caritabile 

Fun-Raising

Alocuțiunea 

susținută de 

primarul orașului 

Limassol

Prezentarea realizată 

de cei trei 

reprezentanți ai 

organizației ”300 000 

trees in Limassol”



Activitate de voluntariat – plantarea 

unui rondou cu 6 puieți de către 

echipa din România



Activitatăți 

de 

voluntariat 

organizate de 

Primăria 

orașului 

Limassol



C2- a doua reuniune - activitate transnațională de învățare

Oradea, România, 07-10.03.2022



Întâlnire cu oficialități la Primărie, 

Prefectură și primirea oficială la 

școală



Activități de cunoaștere și un joc interactiv ”Călătorul 

European” realizate cu reprezentantul Centrului pentru 

Strategii de Dezvoltare a Tineretului



Activități de 

voluntariat –

activitate de 

ecologizare și 

realizarea de 

decorațiuni 

de Paști 



C3- a treia reuniune - activitate transnațională de învățare

Ostrów Wielkopolski , Polonia, 22-25.03.2022

Delegația din Romania participantă la mobilitate:

Profesori: Darna Voichița și Urs Marcela (coordonator proiect)

Elevi: Muraru Melisa și Groza Flavia (X C)



Întâlnire cu oficialități la Primărie și la Prefectură



Activitate de voluntariat în folosul refugiaților din Ucraina



Activitate pe grupe la Universitatea din Wrocław



C5- a patra reuniune - activitate transnațională de învățare

Tukums , Letonia, 29.03-01.04.2022

Delegația din Romania participantă la mobilitate:

Profesori: dir. adj. prof. Biró Ildikó și Urs Marcela (coordonator proiect)

Elevi: Bîscoveanu Alex (XII A), Lăzuran Ștefan și Karton Maximilian (XI B) și Faur 

Lucas (10 C școală profesională)



Ateliere tematice – pe teme legate voluntariat și cetățenie activă



Activități de voluntariat - colectare de vreascuri în Parcul Național Kemeri, realizarea 

unei plase militare de camuflaj pentru Ucraina și realizarea unor căsuțe pentru 

păsările din grădina Conacului Durbe



Vizită de studiu la Centrul pentru Tineret din Tukums și la Clubul 

personalităților creative ”Ligzda”



C6- a cincea reuniune - activitate transnațională de învățare

Modena, Italia, 04.04-07.04.2022

Delegația din Romania participantă la mobilitate:

Profesori: dir. Cotca Alina, inspector șc. Vîlceanu Daniela și Urs Marcela (coordonator 

proiect)

Elevi: Ákom Robert (10 C profesională), Buta Antonio (XI C), Paluțiu Sonia și Paskalo

Denira (X D), Omuțiu Alexandru și Ștefan Denis (X C)



Vizită la Europe Direct, Modena - un centru de informare care facilitează legătura la 

nivel local între Uniunea Europeană și cetățeni



Vizită la Vibra Club, un centru dedicat sănătății mintale și activităților de 

voluntariat pentru ajutorarea celor aflați în situații vulnerabile și la Centrul 

Happen – un centru care oferă activități diverse menite să conducă la incluziunea 

tinerilor și la promovarea de comportamente sociale sănătoase



C4- a șasea reuniune - activitate transnațională de învățare

Modena, Koynare, 25.04-28.04.2022

Delegația din Romania participantă la mobilitate:

Profesori: dir. adj. Hoduț Florentina și Urs Marcela (coordonator proiect)

Elevi: Coste Anca, Erdei Ioana, Tallosi Mihaela (IX C), Bogole George (X C), Farcaș
Alexandru și Pop Alex (XI C)



Întâlnire cu oficialități – reprezentantul consiliului județean și cu primarul localității



Activități de voluntariat – plantare de arbori și butași de trandafiri



ACTIVITĂȚI REALIZATE PE PLAN LOCAL

Realizare

decorațiuni

de Crăciun –

decembrie

2019



ACTIVITĂȚI REALIZATE PE PLAN LOCAL

Târg de

Crăciun – 10 

decembrie

2019



ACTIVITĂȚI REALIZATE PE PLAN LOCAL

Campania 

națională 

”ShoeBox”

decembrie

2019



ACTIVITĂȚI REALIZATE PE PLAN LOCAL

Confecționare 

mărțișoare

februarie 

2020



ACTIVITĂȚI REALIZATE PE PLAN LOCAL

Confecționare 

mărțișoare și 
Târg de 

Mărțișor –

februarie 

2022



ACTIVITĂȚI REALIZATE PE PLAN LOCAL

”Uniți pentru 

Ucraina” –

activitate în 

colaborare cu 

A.R.D.T. –

martie 2022



ACTIVITĂȚI REALIZATE PE PLAN LOCAL

Târg de 

primăvară –

”Give peace a 

chance” 

13 aprilie 

2022 



ACTIVITĂȚI REALIZATE PE PLAN LOCAL

Concurs 

Ecoprovocarea

– activitate în 

colaborare cu 

A.D.I., Ecolect

Group și C.J. –

13 și 23 mai 

2022 



ACTIVITĂȚI REALIZATE PE PLAN LOCAL

Ziua Școlii –

premierea 

elevilor din 

echipa de 

proiect – 15 

iunie 2022



Proiectul este finanțat de Comisia Europeană.

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.


