
PROIECT ERASMUS+ KA229

Proiecte de parteneriat strategic în domeniul educație școlară – proiecte de schimb 
interșcolar

Titlul proiectului: 

”Volunteerism and Active Citizenship: from Individuals to Organizations –
Voluntariat și cetățenie activă: de la indivizi la organizații”

Acronim: VACIO          

Durata: 2 ani – 2019-2021

Nr. de referință: 2019-1-CY01-KA229-058237_5

Proiect finanțat de Comisia Europeană



PARTENERI :

Coordonator : Laniteio Lykeio, Limassol, Cipru – coordonator 

Christodoulos Stamatis

Parteneri:

 Colegiul Tehnic „ Traian Vuia”, Oradea, Bihor, România –

coordonator   Marcela Urs

 II Liceum Ogolnoksztalcace z Oddzialami Dwujezycznymi im. 

Wladyslawa Reymonta, Ostrow Wielkopolski, Polonia –

coordonator  – Karol Marszal

 Tukuma Raina gimnazija, Tukums, Letonia – coordonator Gita 

Racenaja

 Liceo Classico Linguistico Muratori San Carlo – Modena, Italia –

coordonator Paola Baldari

 SU ”Hristo Smimenski”, Koynare, Bulgaria – coordonator Yonka 

Marinova





OBIECTIVELE ŞI STRATEGIA PROIECTULUI

 Schimbul de bune practici prin intermediul atelierelor de lucru, activităților de 

voluntariat comune, întâlnirilor cu organizații și oameni implicați în activități de 

voluntariat;

 Transformarea conceptului de învățare pe tot parcursul vieții și a întâlnirilor la 

nivel internațional, într-o realitate;

 Promovarea egalității, coeziunii sociale și cetățeniei active;

 Formarea de cetățeni europeni și voluntari activi;

 Formarea de cetățeni ai Europei care țin la valorile naționale, dar au idei și o 

cultură europeană;

 Formarea de cetățeni și voluntari activi, care oferă din timpul lor pentru a 

promova cauze și idei multiculturale;

 Renunțarea elevilor la apatie și indiferență și formarea unui nucleu de cetățeni 

europeni activi plini de idei și dorința de a ajuta. 



ACTIVITĂȚI PRECONIZATE

 Realizarea unui logo al proiectului;

 Realizarea unui material (video + poze) de promovare al școlii și al orașului de 

reședință;

 Mobilități în țările partenere (25 mobilități pentru elevi și 10 pentru profesori);

 Realizarea unui proiect eTwinning paralel;

 Realizarea unei pagini web a proiectului;

 Vizitarea școlilor partenere;

 Ateliere de lucru pe tema proiectului în țările partenere și pe plan local;

 Participarea la activități de voluntariat în țările partenere și pe plan local 

(activități de ecologizare, de plantare de arbori, vizite la case de copii și 

bătrâni, vizite la centre pentru refugiați, vizite la centre de îngrijire a 

animalelor etc.);

 Întâlniri cu organizații și cetățeni care activează în domeniul voluntariatului în 

țările partenere și pe plan local;

 Întâlniri cu oficialități în țările partenere și pe plan local;

 Vizitarea unor capitale (Nicosia, Varșovia, Riga) etc.



MOBILITĂȚI PRECONIZATE

20 – 23 ianuarie 2020 Cipru

10 – 13 martie 2020 România

27 – 30 aprilie 2020 Italia

5 – 8 octombrie 2020 Letonia

3 – 6 noiembrie 2020 Polonia

8 - 11 martie 2021 Bulgaria



Valoarea proiectului:

191.104 Euro/29.397 Euro (România)


