
                                                                                            
Erasmus+ Programme – Strategic Partnership 

Project Nr: 2017-1-UK01-KA219-036542_3 

EUROSTRONOMIA 

Proiect finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului Erasmus + 2014-2020 
 

Reuniune transnaţională în cadrul proiectului Erasmus+ Eurostronomia 

ISTRATE Maria-Emma, clasa a XI-a C 

 

 În perioada 7-11 iulie 2018, în Targoviste, la Colegiul National ,,Constantin Cantacuzino’’, s-a 

desfăşurat  a doua reuniune transnaţională (TPM 2) din cadrul proiectului Eurostronomia, proiect finanţat de 

Uniunea Europeană în cadrul Programului Erasmus+ 2014-2020. 

 Elevii şi profesorii din şcoala noastră, care fac parte din echipa de proiect, au avut deosebita plăcere 

de a lucra în echipă cu elevii şi profesorii şcolilor partenere din Bulgaria, Franţa, Germania, Macedonia, 

Portugalia, Scoţia şi Slovenia, participând la activităţi de evaluare a primului an de proiect. 

 În prima zi a mobilităţii, elevii au avut şansa să se cunoască prin intermediul unei activităţi ice-

breaker, pe parcursul căreia au aflat care sunt preocupările profesionale ale noilor prieteni europeni. De 

asemenea, reprezentanţii fiecărei ţări participante au împărtăşit informaţii cu privire la activităţile dedicate 

astronomiei, realizate în şcolile lor, în acest prim an de proiect. Ultima activitate a primei zile a fost munca 

pe echipe în vederea realizării unui Handbook pentru elevii care doresc să se implice în proiecte Erasmus +. 

 Ziua a doua, din punctul meu de vedere, a fost cea în care ne-am folosit imaginaţia şi creativitatea, 

deoarece am oferit varianta finală a acestui Handbook. În a doua parte a acestei zile, am participat la o vizită 

de cercetare la ICSTM, din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte. 

 Ultima zi a fost dedicată activităţilor outdoor. După ce am prezentat în faţa profesorilor, în echipe 

multiculturale, Ghidul Erasmus+ la care am lucrat, i-am invitat pe colegii europeni să descopere Curtea 

Domnească şi Muzeul Evoluţiei Omului şi Tehnologiei în Paleolitic. 

Cum ne formează proiectul Erasmus + Eurostronomia? 

 Participând la activităţile proiectului Erasmus+ Eurostronomia, pe lângă îmbogăţirea cunoştinţelor în 

domeniul astronomiei, am avut şansa să ne dezvoltăm competenţele de comunicare în limbi moderne şi 

competenţele digitale. Am lucrat în echipă, făcând apel la abilităţile de negociere în cadrul grupului de lucru, 

în mediu multicultural. Ne-am exprimat opiniile aducând argumente pertinente şi am învăţat să selectăm cele 

mai bune idei. De asemenea, am aflat lucruri noi şi utile despre culturi, tradiţii şi obiceiuri din ţările 

partenerilor europeni. Toate aceste lucruri ne vor fi foarte folositoare în viitor în viaţa personală şi în cariera 

noastră. Acest proiect ne ajută să evoluăm şi să ne dezvoltăm din punct de vedere profesional, să ne 

înfrângem temerile şi să legăm noi prietenii ce vor dura mulţi ani. 
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Impresiile elevilor implicati în proiect 

 “În mobilitatea din România am consolidat lucrul în echipă și comunicarea cu persoane din ţări 

diferite, realizând un Handbook. De asemenea, a fost o experiență în care am acumulat noi informații despre 

diferite culturi, împărtășind tradiții și obiceiuri cu elevii participanți.’’-Diana   

 “Lucrul în echipă şi exprimarea în limba engleză sunt foarte importante, dar cel mai important este să 

cunoşti oameni noi din ţări diferite şi să legi noi prietenii. În mobilitatea din Rmânia am avut şansa să cunosc 

oameni minunaţi şi să petrec clipe frumoase alături de ei. Am avut mult de muncă, dar atunci când munceşti 

împreună cu prietenii, sarcinile devin mai uşoare şi mai plăcute, iar rezultatul final este unul foarte bun.’’-

Emma  

 “În cadrul acestei mobilităţi am putut sa îmi dezvolt abilităţile de comunicare în limba engleză cu 

persoane din alte ţări europene. De asemenea, am putut evalua munca în echipă şi cunoştinţele acumulate în 

domeniul  astronomiei.’’-Vlad   

 “A fost o experiență unică prin intermediul căreia am cunoscut persoane noi și am aflat lucruri 

diverse despre alte culturi.’’-Antonio P. 

 “Pentru mine, mobilitatea desfășurată în România a fost cu siguranță o experiență plăcută și unică, 

care mi-a oferit oportunitatea de a cunoaște atât oameni noi, cât și culturile și obiceiurile acestora.’’-Cosmin  

 “Mobilitatea din România a reprezentat o experiență în urma căreia am descoperit noi culturi şi noi 

moduri de viață din toată Europa, într-un mod educativ și interactiv.’’-Teo  
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