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Programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014 – 2020 

Tipul proiectului:  Proiect de parteneriat strategic în domeniul educației școlare, Acțiunea cheie  2 

            Numărul de referință al proiectului: 2018-1-RO01-KA201-049310 

Titlul proiectului: „Embracing European Values through Tales” 

 

 

 

PROIECT ERASMUS+, ACȚIUNEA CHEIE 2,  

PARTENERIAT STRATEGIC ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘCOLARE, 

  2018-2020 

 

ÎNTÂLNIRE TRANSNAȚIONALĂ DE PROIECT  NR. 3 

 

Titlul proiectului: „Embracing European Values through Tales” 

         Numărul proiectului: 2018-1-RO01-KA201-049310 

Tipul proiectului: parteneriat strategic în domeniul educației școlare 

Coordonator: prof. Georgeta Gabriela Udrea 

Activități desfășurate: întălnire transnațională de proiect – Evaluare pentru primul an de proiect 

Perioada: 07 octombrie 2019 – 11 octombrie 2019    

Locația:   Turcia, Adem Tolunay Anadolu Lisesi Antalya 

Participanți: prof. Georgeta – Gabriela Udrea, prof. Magdalena Albu 

Ţări participante: România, Grecia, Polonia, Turcia, Macedonia, Portugalia.  

 

Scopul mobilității:  

 Întâlnirea partenerilor la Adem Tolunay Anadolu Lisesi Antalya  

 Prezentarea rapoartelor de activitate pentru anul de proiect 2018 – 2019 

 Prezentarea primului produs al proiectului – Audio CD 

 Discuții referitoare la site, eTwinning, Facebook 

 Revizuirea planului de activitate și a planului de diseminare 

 Discuții referitoare la LTTA din Macedonia și Portugalia 

 Vizite culturale – comparații între vechile civilizații și valorile europene de astăzi 

 Vizite culturale: Tur arheologic în Phaselis, Perge, Aspendos. 

 

Descrierea activităților desfășurate:  
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Am decis să facem acest parteneriat pentru că ne dorim ca elevii să fie educați, să știe să facă 

diferența dintre bine și rău, să găsească modele pozitive, să afle că au întotdeauna o alternativă 

pozitivă, indiferent cât de greu este situația vieții. 

   Acest parteneriat își propune să promoveze dobândirea de atitudini, abilități și cunoștințe 

civice prin intermediul unor povești tradiționale și inovatoare relevante pentru diferiți studenți 

proveniți din diferite domenii ale vieții și din diferite culturi. Încurajarea elevilor să citească povești îi 

face să descopere atitudini și calități care îi pot ajuta să se dezvolte în mod securizat în secolul XXI. În 

acest fel, studenții observă diferența dintre bine și rău (povestile naționale au abilitatea de a vedea 

diferențele dintre puterile pozitive și cele negative) și devin conștienți de adevăratele valori ale lumii 

contemporane și de problemele cu care ne confruntăm cu fiecare zi. 

 

            În perioada 7 octombrie 2019  – 11 octombrie 2019, Liceul Tehnologic Grigore Antipa a fost 

prezent la cea de-a doua întâlnire transnațională din cadrul proiectului „Embracing European Values 

through Tales” (2018-2020), care reuneşte școli din șase ţări şi care se derulează cu sprijinul financiar 

al Programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014 – 2020,  

Erasmus+.  Această reuniune a constat în participarea a două cadre didactice din fiecare țară  implicată 

la activități de organizre/reorganizare a proiectului, de implementare și diseminare. Principalul motiv 

al acestei întâlniri a constat în analizare primului an de proiect și prezentarea primului produs al 

proiectului, continuând cu revizuirea planurilor și responsabilităților pentru anul următor de proiect. 

 

Luni. 07 octombrie 2019 
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1. Întâlnirea patrenerilor din școlile implicate: 

 Liceul Tehnologic „Grigore Antipa”- școala coordonatoare 

 Adem Tolunay Anadolu Lisesi - Turcia 

 Ssou Mosha Pijade – Tetovo - Macedonia 

 Szkola Podstawowa nr 368 im. "Polskich Olimpijczykow – Polonia 

 Agrupamento de Escolas Boa Água, Sesimbra - Portugalia 

 2nd General Lyceum of Amaliada - Grecia 

 

2. Interpretarea cântecului scris special pentru acest proiect 

 

3. Ceremonia de deschidere 
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4. Prezentare a Turciei, a Antaliei, a Adem Tolunay Anadolu Lisesi 

 
 

5. Prezentarea rapoartelor de activitate pentru anul 1 de proiect, 2018 – 2019 
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6. Prezentarea primului produs al proiectului – CD-ul audio 

7. Activitate creativă de descoperire a artei   

 

 

 

Marți. 08 octombrie 2019   

1. Discuții referitoare la siteul www.eevtt.ro, , eTwinning, Facebook 

http://www.eevtt.ro/
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2. Revizuirea planului de activitate și a planului de diseminare 

3. Discuții referitoare la LTTA din Macedonia și Portugalia 

4. Vizitarea orașului vechi – Vânătoarea de comori prin Antalia 

 

 

Miercuri, 09 octombrie 2019   

1. Visiting Kemer 

2. Tur al orașului antic Phaselis 
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Joi,  10 octombrie 2019   

1. Vizită culturală la locuri istorice: comparație între valori ale vechii civilizații și valorile 

europene de astăzi: Perge, teatrul antic Aspendos 
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Vineri, 11 octombrie 2019   

1. Ceremonia de înmânare a certificatelor 

 

2. Marble Art – workshop pentru elevi și profesori 

 

 

Activități de diseminare: 

- la nivelul unității școlare: 

➢ prezentarea activității de învățare în ședința de Consiliu Profesoral, la Avizier; 

- la nivel județean/ național/ internațional: 

➢ prezentarea activității de învățare pe site-ul școlii, în viitoarea ședință de Cerc 

Pedagogic, pe pagina de Facebook a proiectului, în mass-media locală. 

Metode de diseminare folosite: pliante, prezentare Power Point, articole de presă, fotografii. 

Caracteristicile auditorului: cadre didactice, elevi şi părinți, autorități locale. 

 

Concluzii: 
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     În cadrul acestei întâlniri transnaționale de proiect din Turcia am avut posibilitatea de a ne revedea 

partenerii de proiect și de a consolida acest parteneriat care s-a format odata cu apariția acestui proiect. 

Comunicarea în limba engleză, folosirea tehnologiei moderne, utilizarea de strategii multidisciplinare, 

implicarea în activități diverse reprezintă șanse reale de a ne integra în sistemul educațional european. 

Aceasta reuniune ne-a oferit șansa de a întâlni niște profesori deosebiți, care se implică în educația 

elevilor lor și care integreaza diferite strategii în actul educațional. Discuțiile referitoare la activitâțile 

desfășurate și la cele pe care le vom desfășura  au oferit șansa participanților de a descoperi lucruri noi, 

de a învăța despre cultura celorlalți, de a comunica și de a-și exprima gândurile liber. Cu toții ne-am 

dezvoltat profesional și personal. 

    Activitățile multiple, concentrate și diverse care s-au desfășurat în cursul acestei întâlniri 

transnaționale ne-au oferit posibilitatea de a ne cunoaște mai bine, de a realiza o coeziune în cadrul  

echipelor de proiect, de a ne implica mai mult în activități interesante și atractive, de a ne spori 

abilitățile de comunicare TIC, dar mai ales de  comunicarea într-o limbă de circulație internațională.  

      Calitatea celei de-a patra mobilități ne face să credem că proiectul își va îndeplini obiectivele și va 

determina o strânsă legătură între parteneri.  

 

Coordonator proiect, 

prof. Georgeta Gabriela Udrea 

 

Bacău,  18 octombrie 2019 

Acest proiect este finanţat cu sprijinul Uniunii Europene. 

Acest raport reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Uniunea Europeană nu este 

responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 


