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LICEUL TEHNOLOGIC „ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT” VORONA 

  ERASMUS+ O EXPERIENŢĂ DE NEUITAT  
Ediţia I septembrie 2022 

 

 

Parteneriate 
pentru cooperare 
pe domeniul 
formare 
profesională - 
KA210 VET  
SMALL SCALE 
PARTNERSHIPS 

  

Liceul Tehnologic „Ştefan cel 
Mare şi Sfânt” Vorona este 
beneficiarul unui proiect de 
mobilitate în cadrul 
Programului Erasmus+ 
Acţiunea Cheie 2 VET 
Parteneriate pentru 
cooperare pe domeniul 
formare profesională. 

 

 

Acţiunea – Cheie 
2: Cooperarea 
între organizaţii 
şi instituţii 

Această acțiune-cheie 

sprijină: 

 Parteneriate pentru 

cooperare, inclusiv 

parteneriate de 

cooperare și 

parteneriate la scară 

mică; 

 Parteneriate pentru 

excelență; 

 Parteneriate pentru 

inovare, inclusiv 

alianțe și proiecte 

orientate spre viitor; 

 Proiecte de 

consolidare a 

capacităților în 

domeniul tineretului; 

 Evenimente sportive 
europene non-profit. 

ERASMUS+: VIEȚI 

MAI ÎMPLINITE, 

MINȚI MAI 

DESCHISE 

 
 

Erasmus+ este programul Uniunii Europene în 
domeniile educație, formare profesională, tineret și 
sport pentru perioada 2021-2027. Programul oferă 
oportunități de mobilitate și cooperare pentru toți 
actorii implicați activ în domeniile menționate, fie 
ca persoane sau ca instituții/organizații. 

Erasmus+ are o structura mai flexibilă, propune condiții 

de participare și de finanțare mai simple față de 

programele precedente şi pune accent pe impact şi o 

abordare strategică şi integratoare. Pe de o parte, 

Erasmus+ propune trei linii de finanțare. Pe de altă parte 

se folosesc, în majoritatea cazurilor, sume forfetare și 

costuri unitare, ceea ce facilitează ca beneficiarii să se 

poată concentra pe realizarea efectivă a activităților de 

proiect. 

Cele trei linii de finanțare propuse sunt: 

– Proiecte de mobilitate (Key Action 1), 

– Parteneriate Strategice (Key Action 2), 

–       Dialog Structurat (Key action 3). 

Obiectivul general al 
programului Erasmus+ 
este de a sprijini 
dezvoltarea 
educațională, personală 
și profesională a 
persoanelor care își 
desfășoară activitatea în 
domeniile educație, 
formare profesională, 
tineret și sport. 

Erasmus + oferă 

oportunități de mobilitate 

și cooperare în: 

 învățământul 

superior 

 educația și 

formarea 

profesională 

 educația școlară 

(inclusiv îngrijire și 

educația timpurie) 

 educația pentru 

adulți 

 sectorul tineretului 

 și domeniul 

sportului. 

 

 

 

Bugetul său este estimat la 

26,2 miliarde EUR. 

Această sumă reprezintă 

aproape dublul finanțării 

de care a beneficiat 

programul anterior (2014-

2020). 

Programul pentru perioada 

2021-2027 pune un accent 

puternic pe incluziunea 

socială, pe tranziția verde 

și pe cea digitală și pe 

promovarea participării 

tinerilor la viața 

democratică. 

 

  

  

  



Ediţia I septembrie 2022  ERASMUS+ O EXPERIENŢĂ DE NEUITAT   

 

Pagina 4 
 

 

 

23 elevi din România şi Turcia, însoţiţi de 6 cadre didactice au participat la activităţi de tip peer learning în cadrul  Proiectului 
Erasmus+„New learning and training opportunities in tourism and gastronomy through Erasmus+” 2021-2-RO01-KA210-VET- 
000045071 

 

De ce Erasmus+ 

este o oportunitate 

pe care nu ar trebui 

să o pierzi 

 
 

Scris de Mirjam Nilsson 

 

2. Cunoaşterea a noi 
culturi  

Unul dintre motivele 
pentru care programul 
Erasmus + este atât de 
iubit de elevi este 
oportunitatea de a 
cunoaște diferite 
culturi. Programul 
Erasmus+ vă permite 
să învățați multe 
despre oameni și 
despre cultura de 
acolo. Indiferent dacă 
va fi prin limbă, istorie, 
muzică, artă, bucătărie 
sau toate combinate, 
aceste vă vor ajuta să 
vă adaptați mai rapid la 
noul mediu și să vă 
simțiți confortabil. 
3. Înveți lucrurile în 
practică 
Erasmus + vă permite 
să găsiți un stagiu 
Aceasta este o mare 
șansă pentru oricine să 
învețe cum să aplice 
cunoștințele teoretice 
primite la şcoală. 
Experiența pe care o 
obțineți este neprețuită 
și cu siguranță vă va 
ajuta să găsiți calea 
profesională pentru 
viitor. 
După cum se spune: 
“Practica este cheia 
succesului”. 
 

 

  

  

  

Aceasta este una 
dintre cele mai 
populare sloganuri 
Erasmus și este așa, 
probabil, deoarece 
conține mult adevăr. 
Programul european 
de schimb de 
studenți “Erasmus +” 
este mult mai mult 
decât un program 
educațional – este 
un program de 
schimb cultural.  

1. Viața în 
străinătate 

Veți fii mai responsabili, 
mai organizați și mai 
încrezători. Toate 
aceste calități sunt 
foarte importante 
pentru viața privată a 
tuturor, dar sunt, de 
asemenea, foarte 
apreciate în lumea 
profesională.  

“Erasmus nu este un an în viața 
ta, ci viața ta într-un an” 

Această aventură 
emoțională te va 
învăța mult mai mult 
decât ceea ce te 
învață la clasă. Iată 
câteva dintre 
motivele pentru care 
este ceva de care ar 
trebui să profitați cu 
siguranță. 

Acesta este unul dintre 
motivele pentru care 
angajatorii oferă 
avantaje persoanelor 
cu experiență 
internațională 
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Liceul Tehnologic „Ştefan cel Mare și Sfânt” Vorona beneficiar al unui proiect 
de mobilitate în cadrul Programului Erasmus+ 

Liceul Tehnologic 

„Ştefan cel Mare şi Sfânt” 

Vorona este beneficiarul 

unui proiect de mobilitate 

în cadrul Programului 

Erasmus+ Acţiunea Cheie 

2 VET Parteneriate 

pentru cooperare pe 

domeniul formare 

profesională: „New 

learning and training 

opportunities in tourism 

and gastronomy through 

Erasmus+” 2021-2-RO01-

KA210-VET- 000045071 

 

 

 

 

În proiect au fost implicați în mod 
direct, 23 de elevi formabili din 
România şi Turcia şi 6 cadre 
didactice care au însoţit elevii pe 
perioada mobilităţilor. 

Valoarea grantului a fost de 60.000 
Euro. 

Perioada de desfăşurare a 
proiectului este 01.04.2022 – 
30.09.2022. 

În cadrul fluxului 1 de mobilitate 14 elevi de 

la Domeniul Turism şi alimentaţie, de la 

Liceul Tehnologic „Ştefan cel Mare şi Sfânt „ 

Vorona, Calificarea Tehnician în gastronomie 

(învăţământ liceal) respectiv Chelner (Ospătar) 

vânzător în unităţile de alimentaţie (învăţământ 

profesional) însoţiţi de 4 cadre didactice au 

realizat activităţi de tip peer learning în 

Antalya-Turcia, în perioada 15-28.05.2022 

În cadrul fluxului 2 de mobilitate  9 elevi de 

la Liceul Vocaţional şi Tehnic Anatolian „Sule 

Muzaffer Büyük” Managavat  însoţiţi de 2 

cadre didactice au realizat activităţi de tip peer 

learning în  perioada 19.06-02.07.2022 

 

Parteneriatul a implicat două instituții de 

învăţământ:  

Liceul Tehnologic „Ştefan cel Mare şi Sfânt” 

Vorona – în calitate de coordonator de proiect   

 

      Liceul Vocaţional şi Tehnic Anatolian „Sule 

Muzaffer Büyük” Managavat - Antalya-Turcia în 

calitate de partener - liceu  cu o vastă experiență în 

derularea de programe europene de tip Erasmus+ 

 

 

DE CE AM DERULAT NOI 

PROIECT CU MOBILITATE 

PENTRU ELEVI? 
 

- contribuie la dezvoltarea personală, profesională şi socială prin 

dezvoltarea de competenţe (cunoştinţe, abilităţi, atitudini) într-

un context internaţional precum şi recunoaşterea acestor 

competenţe; 

- contribuie la învăţarea sau aprofundarea unor limbi străine 

(creşterea competenţelor lingvistice); 

- are loc conştientizarea importanţei şi înţelegerea unor culturi şi 

ţări noi, dezvoltând astfel sentimentul de apartenenţă la valorile 

europene şi implicarea activă în comunitate; 

- contribuie la dezvoltarea capacităţii organizaţionale în 

contextul cooperării europene şi internaţionale; 

- crează legătura între educaţia formală, învăţarea 

nonformală şi formarea profesională. 
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În perioada  15- 

28.05.2022, un grup 

format din 14 elevi și 

4 cadre didactice de la 

domeniul alimentație 

și turism, au luat parte 

la prima mobilitate 

din cadrul proiectului 

Erasmus+. 

Am pornit la drum cu 

entuziasm, încredere, 

dornici să descoperim 

tradiţii noi dar şi ce 

era mai important 

gastronomia 

turcească. 

Scopul proiectului — 

dezvoltarea de 

competențe 

profesionale în 

domeniul 

gastronomiei — a fost 

atins. Activitățile la 

care au participat au 

fost deopotrivă 

relaxante și 

interactive, de la 

atelierele de 

gastronomie la 

prezentările culturale. 

Cel mai interesant a fost 

ocazia de a interacționa 

cu elevi din Turcia, de a 

depăși barierele 

lingvistice și culturale, în 

ciuda provocărilor 

apărute. 

 

 După 14 zile de activați, 

mobilitatea în Turcia a 

ajuns la final. A venit 

ziua nedorită, ziua în 

care a trebuit să ne luăm 

la revedere de la toți 

prietenii cei noi, de la 

toate locurile și de la 

mâncarea turcească, care 

chiar începuse să ne 

placă. Ne doream să mai 

rămânem. Am format o 

strânsă și frumoasă 

relație de prietenie. 

 

Ce am obţinut prin 
implementarea proiectului 
nostru 

 

23 de elevi de la Domeniul Alimentaţie şi 
turism deţin compenţelor profesionale mai bune de 

pregătire a sortimentelor de preparate specifice, 

bucătăriei din Turciei şi România. 

 

„Erasmus+ o oportunitate pentru 
şcoală şi elevii săi” 

Petrescu Roxana elevă în clasa a XI-a B 

Tururile, excursiile și 

vizitele culturale au fost 

esențiale pentru a ne 

ajuta să ne împrietenim 

și să acumulăm 

informații despre istoria, 

geografia și cultura țării 

gazdă. 
 

Pentru noi mobilitatea a 

constituit primul contact 

cu un mediu socio-

cultural cu specific 

internaţional, ceea ce ne 

va determina un nou 

univers aspirațional în 

ceea ce priveste 

preferintele pentru 

anumite valori. 

 

Au depăşit barierele 
lingvistice 

Si-au dezvoltat 
orizontul cultural 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proiectele europene deschid orizonturi noi în educaţie. 

Experienţa primei mobilităţi de proiect a demonstrat 

capacitatea tinerilor de a interacţiona, de a schimba idei şi de a-şi 

pune în valoare cunoştinţele de limba engleză, de a coopera în 

vederea implementării sarcinilor de lucru specifice, precum şi 

oportunitatea, pentru profesori, de a pune la punct strategia 

desfăşurării proiectului ăn etapele următoare, fiecare contribuind cu 

sugestii pertinente la conturarea traseului viitor al acestui demers. 

Acest proiect a însemnat o mare provocare, multă muncă, 

cunoaştere, dezvoltare personală, interculturală, responsabilitate şi 

reuşită. Turcia ne-a oferit o experienţă de neuitat, plină de activităţi 

şi momente inedite, prietenii şi amintiri pentru o viaţă. 

Prof. Marica Ligia 

 În cele 2 săptămâni din cadrul proiectului am avut parte de experiențe noi 

culinare, unde am învățat să pregătim mâncăruri tradiționale turcești. După 

terminarea atelierului de la Liceul Vocațional și Tehnic Anatolian Sule 

Muzaffer Büyúk, aveam timp alocat pentru vizitarea obiectivelor turistice 

aflate în zonă dar și în alte orașe. 

Așadar, pot spune că Proiectul Erasmus +, mi-a schimbat viața, dar 

și percepțiile pentru viitor. Nu regret absolut nici o secundă eforturile pe care 

le-am făcut pentru a face parte din acest proiect. A fost o experiență 

frumoasă, de neuitat și cu multe lucruri de reținut pentru viitor. 

Neculaescu Irena elevă în clasa a XI-a B 
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Gastronomia turcească - 
o călătorie care îţi va 
încânta simţurile 

Bucătăria turcească este una dinte cele mai 

apetisante și bogate bucătării din lume, iar 

turcii sunt cunoscuți pentru pasiunea pe 

care o au pentru mâncare.  

Diversitatea și aromele 

deosebite fac ca 

bucătăria turcească să 

fie cunoscută la nivel 

mondial. Influențele 

vin din vasta sa istorie, 

iar în prezent fiecare 

zonă a țării are 

propriile ei specialități. 

Bogăția acestui 

domeniu se datorează 

mai multor factori: 

varietatea produselor 

cultivate pe terenurile 

Asiei și Anatoliei, 

numeroase interacțiuni 

culturale de-a lungul 

istoriei, poziționarea 

bucătăriei Seljuk-ului și 

a Imperiului Otoman, și 

nu în ultimul rând, 

condițiilor geografice 

care au finisat 

caracteristicile modului 

de a se găti. 

 
 

Elevii de la Domeniul Turism şi alimentaţie, participanţi la mobilitate, prezintă invitaţilor modul de realizare a desertului Türkisch Baklava 

  

 

 

Elevii din grupul ţintă au diseminat rezultatele obţinute prin intermediul unui atelier de lucru în care au realizat preparate specifice bucătăriei 

turceşti. 

S-a realiza un work-shop de prezentare a rezultatului mobilităţii proiectului la care au fost invitaţi: reprezentanţii autorităţii 

publice locale, cadrele didactice din unitatea noastră de învăţământ, dar şi elevi de la domeniul Turism şi alimentaţie. S-a realizat o prezentare în ppt şi 

un filmuleţ în care s-au prezent informaţii despre mobilitate şi importanţa proiectelor Erasmus+. Elevii beneficiari ş-au  exprima impresiile avute în 

urma mobilităţii şi au realiza preparate specifice gastromomiei din Turcia. 

Ultima parte a activităţii a fost degustarea produselor, moment foarte apreciat atât de elevii noştri cât şi de oaspeţi, care au avut astfel prilejul de a se 

delecta cu câteva specialităţi din bucătăria turcească. 

Prin această activitate, elevii participanţi la mobilitate au fost capabili să demonstreze progresul înregistrat în ceea ce presupune realizarea 

preparatelor gastronomice specifice bucătăriei din ţara parteneră până la încheierea perioadei de raportare. 
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„Multiculturalitate, prietenie şi gastromonie în Erasmus+” 

În perioada 19.06 – 02.07.2022 Liceul Tehnologic „ Ştefan 

cel Mare şi Sfânt” Vorona a fost gazdă pentru un grup de 9 elevi şi 

2 cadre didactice de la Liceul Vocaţional şi Tehnic Anatolian „Sule 

Muzaffer Büyúk” Manavgat – Antalya, partener în cadrul 

Proiectului Erasmus+ „New learning and training opportunities 

in tourism and gastronomy through Erasmus+” 2021-2-RO01-

KA210-VET- 000045071. 

Vizita partenerilor turci a fost un prilej deosebit de a 

împărtăși experiențe culinare deosebite, de a cunoaște cultura, 

civilizația românească, de a trăi momente de neuitat şi de a lega 

prietenii. 

Activităţile transnaţionale de formare şi dezvoltare profesională s-

au realizat pe baza unui program de pregătire individualizat, 

specific fiecărui elev stabilit în prealabil între unităţile partenere. 

Elevii au parcurs mai întâi un instructaj de acomodare realizat de către profesorii de 

specialitate, privind activităţile ce urmează a le realiza. Instructajul necesar au fost structurat 

în funcţie de succesiunea problemelor pe care le vor întâmpina la locul activităţii. Pe măsură 

ce elevii s-au acomodat cu atribuţiile ce le revin şi după însuşirea principalelor cunoştiinţe, 

aceştia au fost îndrumaţi să observe activitatea personalului cu experienţă şi să participe la 

activităţile demonstrative. Aceste activităţi au avut rolul de a trezi interesul şi dorinţa 

beneficiarilor din cadrul proiectului de a trece efectiv la executarea operaţiilor de pregătire a 

preparatelor culinare specifice bucătăriei româneşti. 
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Multiculturalitatea, gastronomia și prietenia sunt doar trei dintre termenii-cheie ce caracterizează acest minunat proiect.  

În perioada 19 iunie-2 iulie, un grup de 9 elevi și 2 cadre didactice de la Liceul Vocațional și Tehnic Anatolian „Sule Muzaffer 

Büyük” a fost prezent în școala noastră, în cadrul celui de-al doilea flux al proiectului Erasmus+.  

Am fost bucuroși să avem oaspeți așa de deschiși și interesați de specificul românesc pe care ne străduim să-l facem cunoscut. La 

fel ca și în Turcia, elevii au participat la atelierele de gastronomie, au gătit preparate specific românești pe care apoi le-au servit.  

Partenerii turci s-au implicat în activitățile propuse, îndeplinindu-și cu brio sarcinile primite.  

Au fost încântați să descopere sarmalele românești, care se aseamănă cu o specialitate culinară din țara lor. Pe gustul lor au fost 

și „micii” a căror pronunție și-au însușit-o la fel de bine.  

Au căzut de acord că plăcintele cu brânză sunt, de departe, cel mai bun desert românesc pe care l-au mâncat. În timpul liber au 

vizitat și s-au bucurat de frumusețile Voronei, Botoșaniului, Sucevei și Neamțului. Pe parcursul vizitelor culturale, au putut admira 

piese valoroase din portul popular românesc, multe obiecte de uz gospodăresc, de asemenea au avut ocazia, într-un atelier de 

ceramică, să vadă cu ochii lor cum se modelează lutul și au fost extrem de încântați de priceperea meșterilor olari. Prin 

organizarea unei „seri românești „ , prietenii turci au avut ocazia de a cunoaște și de a aprecia muzica și dansul tradițional 

românesc. Au fost momente frumoase, interesante și sper că legătura dintre elevii celor două școli să dăinuie peste ani. 

Todirişcă Sabina elevă în clasa a X-a B 

 

 

 

Experienţa mea Erasmus 

Să călătorești, să cunoști persoane, să vizitezi locuri și să te bucuri de multiculturalitate este visul fiecăruia. Când ești adolescent, toate 

acestea pot fi costisitoare, să nu mai spun uneori imposibile. Cauzele sunt multe, însă nu despre asta vreau să vă spun. Vreau să vă împărtășesc 

experiența mea Erasmus +, moment în care m-am redescoperit, moment sprijinit de cadrele didactice care au reușit să creeze această posibilitate 

pentru elevi, dornici să facă schimburi de experiență. 

Pe lângă faptul că a fost o mini vacanță extraordinară în Manavgat, regiunea Antalya, am reușit să-mi dezvolt competențele profesionale în 

domeniul gastronomiei, să dobândesc o serie de abilități de comunicare, să aflu cât mai multe informații despre Turcia. Alături de partenerii turci 

am petrecut două săptămâni intense. Înainte de plecare, am avut un sentiment de neliniște. Posibil să fi fost frica de necunoscut sau teama că nu m-

aș putea integra în grupul cu care aveam să desfășor diverse activități. Cu toate acestea, când am ajuns în Manavgat, întâmpinați cu prietenie de 

partenerii turci, orice sentiment de teamă a dispărut. Ne-am bucurat nu numai de soarele generos și marea răcoritoare, ci și de activitățile pregătite 

de organizatori. 

  Atelierele de gastronomie pe care le aveam zilnic în program, ne-au ajutat să cunoaștem bucătăria turcească, modul de pregătire a 

preparatelor de bază și a deserturilor. Entuziasmul de care dădeau dovadă partenerii turci și neîncetata noastră sete de cunoaștere, nu mi-au făcut 

decât să-mi ofere și mai multă energie. Am gătit și servit împreună; În programul mobilității au fost incluse și numeroase vizite culturale. Am fost 

conduși prin Manavgat și ni s-a prezentat tot ce are acest oraș mai frumos: moscheea, parcul, cascada, partea sa veche. Am fost impresionați de a 

vizita Antalya și Alanya; Obiectivele turistice, populația autohtonă îți creau cadrul perfect pentru fotografii și de ce nu, de a trăi clipa. 

La sfârșitul acestei perioade am fost recompensați cu certificate, care ne vor ajuta foarte mult în viitorul nostru profesional. Nu cred că aș 

avea destul timp să exprim ce a însemnat experiența Erasmus + pentru mine. 

   De aceea, te invit și pe tine, cititorule, să nu ratezi o astfel de șansă. Îți promit că va fi o experiență de neuitat. 

   M-aș întoarce oricând în Turcia, măcar pentru o zi. 

Petraş Delia clasa a XII-a B 
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Activitate de tip job shadowing în comunitatea turcă din jud. Tulcea. 
Obiectivul general al proiectului nostru este cooperarea interinstituţională la nivel internaţional în vederea creşterii calităţii serviciilor 

educaţionale oferite de şcolile implicate în proiect, prin sporirea oportunităţilor de dezvoltare profesională şi socială a elevilor. Pornind de la acest 

obiectiv şi având în vedere faptul că partenerul nostru de proiect este Liceul Vocaţional şi Tehnic Anatolian Sule Muzaffer Büyúk – Antalya – Manavgat 

-Turcia considerăm că este oportun şi necesar includerea unei alte activităţi în cadrul proiectului nostru şi anume: Activitate de tip job shadowing în 

comunitatea turcă din jud. Tulcea. 

Turcii ca minoritate etnică din România, este una din cele mai importante etnii la nivel naţional, ei reprezintă 0,2% din populația totală a țării. 

Majoritatea turcilor din România trăiesc în zona istorică Dobrogea, în special în Județul Constanța și în Județul Tulcea.  

De aproape opt veacuri, pitoreasca Dobrogea este asemănată unui Orient în miniatură, în care obiceiurile localnicilor, indiferent de religie, au ajuns să 

se confunde, iar neamurile – să se amestece. „Dobrogea este pământul armoniei, românii sunt fraţii noştri“, încuviinţează muftiul Iusuf Murat, liderul 

spiritual al musulmanilor din România. 

Grupul ţintă a fost format din 14 elevi de la filiera Tehnologică, profil Servicii, domeniul Turism şi alimentaţie, calificarea Tehnician în 

gastronomie (învăţământ liceal) clasa a X-a şi a XI-a, respectiv Chelner (ospătar) vânzător în unităţile de alimentaţie (învăţământ professional) clasa a 

X-a. 

În cadrul activităţii au fost vizitate şi următoarele obiective: 

- Centrul Muzeal Eco-Turistic Delta Dunării Tulcea; 

- Muzeul de Istorie şi Arheologie Tulcea; 

- Casa Avramide – componentă a Complexului Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord-Dobrogean; 

- Muzeul de Etnografie şi Artă Populară – Tulcea; 

- Satul Pescăresc Tradiţional – Tulcea; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comunit%C4%83%C8%9Bi_etnice_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dobrogea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Constan%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Tulcea
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„Am aplicat am câştigat am 
învăţat” 

Work-shop de prezentare a rezultatelor proiectului în comunitate cu 

participarea reprezentanţilor administraţiei publice locale, ai agenţilor 

economici, cadre didactice, părinţi, elevi. 

Această activitate are drept scop informarea grupului ţintă asupra 

rezultatelor obţinute în cadrul proiectului.  

Echipa de proiect şi elevii beneficiari direcţi îşi vor exprima experienţele de 

învăţare la finalul celor 6 luni de implementare. Prin această activitate de 

diseminare va fi atinsă şi problematica abandonului școlar deoarece elevii vor 

deveni mai conştienţi de importanţa continuării studiilor, dorindu-şi  

participarea la astfel de proiecte. 

Pe scurt, la finalul perioadei de implementare a proiectului „New 

learning and training opportunities in tourism and gastronomy through 

Erasmus+” 2021-2-RO01-KA210-VET- 000045071 echipa Liceului 

Tehnologic „Ştefan cel Mare şi Sfânt” Vorona  a creat, a implementat şi a 

distribuit următoarele PRODUSE, care vor contribui la realizarea colecţiei de 

resurse educaţionale deschise: 

1. Film de prezentare a şcolii în limba română şi engleză; 

2. Logo-ul proiectului; 

3. Colţul Erasmus+; 

4. Revista Erasmus+ în format digital şi fizic; 

5. Jurnal de învăţare; 

6. Broşură gastronomică „Liceeni bucătari” în limba română şi engleză realizată împreună cu echipa din Turcia 

7. Filmul mobilităţilor internaţionale; 

8. Jurnalul impresiilor de călătorie; 

9. CDL „Bucătăriile lumii - Cunoaşterea bucătăriei turceşti prin Erasmus+” 

10. Materiale de promovare: bannere, roll-up-uri Erasmus+, pliante, tricouri, pixuri, stick-uri, rucsacuri, şepci, agende, mape inscripţionate cu 

logo-ul proiectului. 

 

IMPACTUL proiectului asupra şcolii şi comunităţii noastre a fost mare!  

În afara produselor menţionate, echipa şcolii noastre a obţinut şi rezultate calitative, cu impact asupra a: 23 de ELEVI (16-18 ani), cu competenţe 

dezvoltate de: pregătire a sortimentelor de preparate specifice tărilor partenere, comunicare în limba engleză, abilităţi crescute de muncă în echipă; 

gândire critică şi reflexivă; competenţe interpersonale şi interculturale îmbunătăţite; proces de învăţare pe tot parcursul vieţii îmbunătăţit. 

Elevii au acum mai multe cunoştinţe despre cultura, religia, geografia, personalităţile şi istoria ţării partenere. Ei comunică regulat în scopul de a-

şi îmbunătăţi comunicarea în limba engleză, abilităţile sociale şi interculturale, stimulându-se astfel încrederea în sine şi stima de sine. Deoarece 

utilizează diferite canale de comunicare, în special virtuale, ei şi-au dezvoltat, de asemenea, competenţele digitale. Mai mult decât atât, elevii au 

devenit din ce în ce mai conştienţi de importanţa îmbunătăţirii competenţelor-cheie care le îmbunătăţesc viaţa, relaţiile sociale şi procesul de învăţare 

pe tot parcursul vieţii. 

Profesorii implicaţi în proiect au făcut cunoștință cu alte sisteme de educaţie, cu alte modalități de abordare a predării – învăţării şi vor disemina 

informaţiile prin diferite căi.  Acest proiect a creat oportunitatea ca şcoala noastră să devină mai vizibilă, demonstrând astfel expertiza şi contribuind 

la schimbul de bune practici cu alte şcoli internaţionale. De asemenea și comunitatea locală a devenit mai conştientă de faptul că, într-o lume 

globalizată, colaborarea internaţională în privinţa conţinuturilor diferitelor programe şcolare naţionale capătă noi sensuri, putând să creeze reale 

legături între şcoli şi comunităţile locale. 

ÎN CONCLUZIE, acum, la finalul celor 6 luni de muncă intensă, dar foarte plăcută şi interesantă, considerăm că participarea noastră la Proiectul 

Erasmus+ New learning and training opportunities in tourism and gastronomy through Erasmus+” 2021-2-RO01-KA210-VET- 000045071 a 

adus un plus-valoare instituţiei noastre, iar pentru cadrele didactice şi pentru elevi a însemnat o conştientizare a resurselor proprii, care acum au 

început să fie din ce în ce mai bine puse în evidenţă. 
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Acum suntem cu toţii mai conştienţi de puterea educaţiei prin schimbul de bune practici şi prin colaborarea transfrontalieră, de oportunităţile pe care 

Programul Erasmus+ ni le oferă, astfel încât să îmbunătăţim calitatea educaţiei promovată de şcoala noastră, de beneficiile cunoaşterii „pe viu” a 

asemănărilor şi a deosebirilor dintre sistemele educaţionale. 

Materialul de faţă reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru 

nicio utilizare care poate fi dată informaţiilor respective. 
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