
Mobilitate Erasmus+ pentru elevii Colegiului Tehnologic ,,Spiru Haret” 

 

În perioada 22-28 aprilie 2018, Colegiul Tehnologic ,,Spiru Haret”, școală-parteneră în 

proiectul Erasmus+ numărul 2017-1-LT01-KA219-035293_1, alături de unități școlare din 

Turcia, Polonia, Spania și Lituania, a fost reprezentat de un grup de 3 elevi însoțiți de un cadru 

didactic, în cadrul mobilității ce a avut loc în Siauliai, Lituania. Este a doua mobilitate din cadrul 

proiectului Global Education for a Global World, iar gazdele, Didzdvario gimnazija, le-au oferit 

participanților un program extrem de interesant, cu activități diverse, ce au urmărit implicarea 

și conștientizarea tinerilor în ceea ce priveste relația dintre fenomenul migrației și al refugiaților 

și domeniul economic. Din partea școlii nemțene au participat elevii Monica Marian, Brîndușa 

Popa și Dragoș Horghidan, însoțiți de doamna profesor Luiza Negură. 

Pe durata celor 6 zile s-au desfășurat activități de grup, precum vizitarea orașului 

Siauliai, a fabricii de ciocolată Ruta, a Dealului Crucilor, dar și a capitalei, Vilnius. Pentru toți 

participanții a fost o experiență frumoasă, ofertantă, care le-a permis să înțeleagă mai bine 

fenomenul migrației actuale în context socio-economic. 

Workshopul desfășurat în cadrul Institutului Pieței Libere din Lituania a fost o 

oportunitate de a afla poziția acestei instituții în contextul globalizării și al modului în care 

migrația și economia locală se întrepătrund. 

Fair Trade a reprezentat pentru participanți o noțiune provocatoare, iar activitățile de 

simulare din cadrul jocului propus de către organizatori a oferit șansa aprofundării conceptului.  

Dacă pentru elevi toate activitățile la care au participat au condus spre realizarea unui 

film cu tema Migrația și Economia, pentru profesori, acestea s-au concretizat într-un plan de 

lecția care poate servi drept instrument educațional la clasă. 

 Ne-a impresionat deschiderea cu care ne-au primit gazdele, dar și modul de inter-

relaționare dintre elevii și profesorii de diferite naționalități, element care a asigurat succesul 

programului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru toți participanții a fost o experiență inedită, așa cum mărturisește și Monica 

Marian: „În Lituania a fost minunat! Am reușit să îmi fac prieteni noi, să descopăr o altă cultură 

și să îmi îmbunătățesc și abilitățile lingvistice. Această mobilitate m-a învățat că nu suntem 

diferiți și că trebuie să ne ajutăm între noi, să comunicăm mereu, pentru că trăim în aceeași 

lume. Mă bucură faptul că și acum țin legătura cu cei pe care i-am cunoscut în Lituania!”. 

 

 


