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A treia întâlnire făcută din nou online 

Din păcate, a treia întâlnire transnațională a 
proiectului s-a desfășurat și online. Decizia de 
a organiza această întâlnire și în mod virtual a 
fost luată de comun acord de toți partenerii 
proiectului din cauza noului val de infecții cu 
Covid-19 care a afectat întreaga Europă. Din 
păcate, varianta omicron s-a dovedit a fi foarte 
contagioasă și i-a determinat pe parteneri să 
prefere din nou o întâlnire virtuală pe zoom

 
Întâlnirea a avut loc, așa cum era planificat, pe 
29 decembrie și a fost găzduită virtual de 
partenerul spaniol AIJU. În cadrul întâlnirii, s-a 
discutat stadiul tehnicii diferitelor produse 
intelectuale, toate aflate deja într-un punct bun 
de dezvoltare (cum ați putut vedea și din 
buletinul nostru informativ al proiectului 
anterior), și s-au definit etapele activităților și 
mobilității ce urmează să fie implementate (în 
special așa-numitele „mobilități mixte” care 
trebuie să implice tineri studenți și care din 
motive legate de vaccinările necesare și de o 
mai mare siguranță au fost mutate în lunile 
aprilie și mai 2022). În legătură cu aceste 
mobilități, s-a decis să se activeze câteva 
sondaje doodle pentru a  verifica  disponibilita- 

 

tea datelor partenerilor și a stabili datele pentru 
dezvoltarea acestora. Evident, chiar și în acest caz, 
se va verifica mai devreme dacă pandemia va 
permite diferitelor delegații să se întâlnească 
personal, deoarece niciunul dintre parteneri nu 
dorește să pună în niciun fel în pericol siguranța 
personalului și a tinerilor studenți participanți. 
Dorința de a se întâlni în cele din urmă fizic este 
mare, dar este clar că va fi totuși necesar să se 
verifice că ar putea fi posibil să se facă acest lucru 
fără riscuri pentru sănătatea participanților.

 

(În fotografiile prezentate în articol puteți vedea 
câteva momente de la a treia întâlnire de proiect) 

 

S-au confruntat cu situația covid din diferite țări 

În cadrul celei de-a treia întâlniri de proiect, 
partenerii, pe lângă aprofundarea problemelor 
legate de activitățile proiectului, au discutat și 
despre situația pandemiei în diferitele țări de 
origine. Varianta omicron creează, din păcate, mari 
dificultăți tuturor partenerilor, care au înregistrat zeci 
de cazuri de contagiune și au avut de înfruntat 
situații cu adevărat foarte complicate. Doar pentru a 
da un exemplu asociația EURO-NET, de asemenea 
lider  al  proiectului  „LearnEU”,  a  fost  nevoită   să 
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blocheze un curs de formare pentru tineri în 
curs de desfășurare, la începutul lunii ianuarie 
din cauză de forță majoră, înregistrând 11 
cazuri de infectare cu covid la cei 25 de 
participanți. Experiența trăită a fost 
traumatizantă întrucât diverșii tineri infectați au 
fost izolați în camerele lor în carantină 
obligatorie timp de mai multe zile și, de 
asemenea, peste datele stabilite pentru 
încheierea activității și numai de 
disponibilitatea și competența personalului 
sanitar al Autorității Regionale Basilicata. (care 

a supravegheat imediat focarul dând 
prevederile necesare și făcând testele PSR 
necesare), împreună cu eforturile depuse de 
organizatori, de hotelul „Grande Albergo” 
(unde au fost găzduiți băieții), de farmacia 
Mancinelli (unde au fost effectuate zeci de 
teste antigen) și de către Agenția Națională 
pentru Tineret (care a permis închiderea 
proiectului din 
 „forță majoră” evidentă și a permis transferul 
unor fonduri pentru acoperirea costurilor de 
sănătate precum cheltuieli excepționale) a 
evitat alte consecințe negative și neplăcute. 

Prin urmare, experiența a demonstrat fără echivoc 
că, în ciuda tuturor măsurilor de precauție luate (test 
efectuat înainte de sosirea în Italia a fiecărui 
participant și doze duble sau triple de vaccin 
anticovid pentru fiecare participant), acest virus este 
cu adevărat dificil de luptat, și mai este nevoie de 
timp să te gândești la revenirea la o viață „normală”, 
formată din relații, contacte și liniște. Prin urmare, 
rămâne necesar să se respecte în continuare 
regulile fundamentale care reduc șansele de 
contagiune și să se continue campania de 
vaccinare necesară fără oprire. 
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Activități viitoare 

Toți partenerii lucrează din greu la 
dezvoltarea/finalizarea diferitelor jocuri care fac 
parte din setul de instrumente a proiectului 
„LearnEU” și, în acest moment, întregul 
parteneriat are în plan să respecte toți pașii 
proiectului și să poată începe, cât mai curând 
posibil, realizarea unor căi ludico-didactice, cu 
studenții prevăzuți în diferite țări partenere și cu 
cele opt evenimente multiplicatoare planificate 
în proiect. Obiectivul acestor activități de 
diseminare/multiplicare este, desigur, de a 
permite o cunoaștere cât mai largă a publicului 
a întregului proiect și a activităților desfășurate 
de acesta, precum și prezentarea, în fiecare 
țară parteneră, a rezultatelor intelectuale și a 
întregului set de instrumente creat, în primul 
rând, care implică școli care nu fac parte din 
parteneriat. Prin urmare, în acestea sunt opt 
evenimente de diseminare care vor fi invitate să 
participe:

 
- Profesori 

- Directori de școală 
- Studenți 
- Tineri 
- Băieţi 
- Lucrătorii de tineret 
- Șefii ONG-urilor și asociațiilor 
-Administratori publici locali, regionali și nationali 
- Parlamentari naționali și europeni 
- Delegații Reprezentanței Comisiei Europene în 
diferite țări 
- Delegații Parlamentului European în Italia 
- Delegații Agenției Naționale Erasmus Plus 
- Delegaţii Biroului Şcolar Regional 
- Delegatii Ministerului Educației Naționale 
- Părți interesate, cum ar fi companii sau 
organisme de formare, organizații europene etc. 
- Manageri de centre de informare europene 
(Eurodesk, Europe Direct, Euroguidance, etc.) 
- Cetăţenii în general 
- Media (TV, radio și ziare) 
- etc. 

.  
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Fiecare eveniment multiplicator local este 
conceput pentru a: 

 
• favorizează diseminarea rezultatelor 

proiectului; 
• prezentarea produselor intelectuale 

realizate publicului larg; 
• facilitarea participării părților interesate și a 

beneficiarilor direcți; 
• încurajează dezbaterea și participarea 

activă a cetățenilor; 
• dă un impuls unui nou mod de diseminare 

a cunoștințelor despre Europa, istoria și 
valorile sale; 

• dezvoltarea unei rețele de operatori 
interesați de utilizarea produselor; 

• promovarea cunoașterii proiectului către 
cele mai importante mass-media (ziare, 
TV, radio); 

• diseminarea rezultatelor prin 
îmbunătățirea sferei internaționale a 
proiectului; 

• implicați factorii de decizie locali și 
instituțiile de învățământ; 

• explorarea de noi domenii de cooperare 
pentru o utilizare masivă a produselor 
dezvoltate și în alte realități; 

• facilitarea participării grupurilor țintă; 
• să împărtășească produsele realizate cu 

toate organizațiile posibile interesate de 
răspândirea mesajului european; 

• să permită întregului sector școlar să 

cunoască existența instrumentelor dezvoltate 
pentru a le putea folosi.. 

În cadrul fiecărui eveniment vor fi prezentate și 
traseele recreativ-educative create în cadrul 
proiectului și toate rezultatele dezvoltate în 
Parteneriatul Strategic. La fiecare eveniment 
multiplicator, partenerii de proiect vor avea, de 
asemenea, posibilitatea de a participa alături de 
echipele care au dezvoltat diferitele produse 
intelectuale, evident fără a putea fi numărați în 
numărul de participanți (cum este prevăzut în mod 
expres de regula specifică a programului Erasmus 
Plus). Partenerii (fie direct în persoană, fie conectați 
prin skype pentru cei care întâmpină dificultăți în a 

participa personal) vor descrie munca depusă în 
timpul proiectului și cum s-a ajuns la definirea trusei 
de instrumente complete: în acest fel întregul 
program va fi prezentată calea de activitate a 
parteneriatului strategic dezvoltat pentru a arăta 
cum un proiect european poate crea cu adevărat 
rezultate eficiente și produse utile.. Partenerii străini 
care vor putea participa personal la eveniment vor fi 
evident rambursați, prin grantul specific prevăzut 
pentru această activitate, pentru costurile de 
călătorie și de ședere suportate pentru a participa la 
eveniment în sine.  

DECLINARE 

Această publicație a fost realizată în cadrul proiectului „LearnEU” 
din cadrul programului european „Erasmus Plus KA2 Parteneriate 
Strategice pentru Educația Școlară”. Acest proiect a fost finanțat 
cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă doar 
punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi făcută 
responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută a 
informațiilor conținute în ea. 
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