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Colegiul Tehnologic “Spiru Haret” a luat parte la cea de-a doua întâlnire transnaţională a partenerilor 

din cadrul Proiectului “Global Education for a Global World”, finanțat în cadrul programului Erasmus +. 

Această întâlnire a fost organizată de Didzdvario gimnazija din Šiauliai, Lituania, în perioada 6 - 8 mai 2019 

și a avut rolul de a marca încheierea proiectului realizat pe parcursul anilor 2017-2019 între școlile partenere 

din Siauliai (Lituania), Ted Bursa Koleji (Turcia), Zespol Szkol Spolecznych w Kudowie-Zdroju (Polonia), 

Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”  (România) și Florida Centre De Formacion Sociedad Cooperativa (Spania). 

Grupul din România a fost reprezentat de domnul director prof. Mititelu Radu Cristodor, de doamna 

prof. și coordonator al proiectului Irofte Liliana şi Năsîescu Ana Corina, profesor de limba engleză.  

„Programul din prima zi a fost coordonat de prof. Ruta Alminiene și a cuprins câteva activități de grup, 

în care participanții au evidențiat impactul proiectului asupra școlilor implicate, asupra elevilor și profesorilor, 

au analizat rezultatele obţinute, parteneriatul şi cooperarea dintre școli. În a doua parte a zilei am discutat despre 

pregătirea raportului final al proiectului și a conferinței finale, iar în încheiere elevii liceului ne-au prezentat 

mai multe proiecte și curiozități despre Lituania. 

A doua zi a debutat cu discursul de deschidere al conferinţei ținut de către directorul școlii Didzdvario 

gimnazija din Šiauliai, urmat de discursul prezentat de Giedre Stuopelyte Mendoza Herrera, membru al 

Consiliului local din Šiauliai, pe tema „Ce înseamnă să fii un cetăţean global?”, discursul “Ajutăm sau 

distrugem? Cum să lucrezi în ţările în curs de dezvoltare” prezentat de Anna Chelmińska, director al şcolii  

Spoleczny Zespol Szlolno-Przedszkolny din Polonia, care a petrecut mai mulți ani în Africa desfășurând 

proiecte de dezvoltare comunitară. În cadrul activității „8 paşi către comunitate” am folosit metoda „design 

thinking” și piesele lego pentru a găsi soluții la problemele comunității orașelor fiecărei țări participante. S-a 

continuat cu prezentarea grupului din Polonia legat de „Politică şi migrare”, grupul din Lituania a vorbit despre 

“Economia şi  comerţul echitabil”, grupul din Turcia s-a ocupat de prezentarea privind “Toleranţa”, grupul din 

Spania a discutat despre “Integrarea refugiaţilor”, grupul din România a discutat despre „Impactul mijloacelor 

media” şi toate aceste activităţi au culminat cu discuţii de feedback. ” , a precizat d-na prof. Irofte Liliana 

Programul pentru următoarea zi, miercuri 8 mai 2019, a inclus următoarele activităţi: planificarea 

activităţilor de diseminare, pregătirea raportului final de proiect în cadrul Mobility Tool, noi idei pentru 

viitoarele proiecte. Grupul din România şi ceilalţi parteneri au reuşit, de asemenea, să profite de timpul liber şi 

au vizitat Muzeul de ciocolată “Ruta”, Muzeul Războiului Rece, Muzeul de chihlimbar şi o parte din oraşul 

Šiauliai. 

Joi, 9 mai, a sosit momentul plecării. Cu mare regret, echipele şi-au luat rămas-bun şi aşteaptă 

următoarea întâlnire dintr-un nou proiect, cu titlul “Youth Media Clubs”.  


