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DISEMINARE CURS DE FORMARE ERASMUS+ 

TURCIA 

 

 
În perioada 8-15 ianuarie 2022 dl prof. Cioată Ilie Nelu a participat, la 

trainingul de formare – LABORATORY FOR DEVELOPING YOUTH 

EXCHANGES- desfășurat în cadrul proiectului Erasmus+ Nr. 2020-1-DE04-

KA105-019407, în Antalya, Turcia. La training au participat 32 de persoane din: 

Cehia(3), Danemarca(3), Estonia(3), Germania(4),Grecia(3),Italia(3),Letonia(4), 

Portugalia(2), România(3) și Turcia(4). 

Din România au participat, pe lângă subsemnatul, alte două persoane: 

Alexandru Grădișteanu și Pinar Yilmaz voluntari la APV România. 

Scopul principal al trainingului a fost acela de crește gradul de conștientizare 

și de a dezvolta competențe în cadrul unui eveniment de contact pentru 

realizarea și depunerea de proiecte Erasmus+  pentru tinerii din comunități 

dezavantajate sau care nu au mai participat la astfel de activități. De asemenea s-

a dorit realizarea de activități și proiecte pentru tineri care să îi pregătească să 

trăiască într-un mediu care respectă diversitatea și drepturile omului. 

Primele trei zile au fost dedicate cunoașterii și prezentării oportunităților pe 

care programul Erasmus+ le oferă pentru tineri cu accent pe situațiile concrete 

din cele nouă țări implicat în proiect. Formatorii au fost Ieva Grundsteine 

(Letonia) și Antonio Benaches Bodi(Spania).  

În data de 11 ianuarie 2022 activitățile le-am desfășurat la Antalya Muratpaşa 

Belediyesi, unde am luat contact cu realitățile din comunitatea locală turcă în 

ceea ce privește tinerii și am avut și o întâlnire cu domnul primar Umit Uysal. 

Celelalte trei zile au fost dedicate exclusiv lucrului la idei de proiecte pentru 

tineri pe formulare Erasmus+ KA 153 sau KA 154. Am lucrat în echipe de 2-4 

persoane din țări și organizații diferite fiind realizate 9 draft-uri de proiecte care 

vor fi depuse la termenele din acest an. În ultima zi de curs au fost prezentate 

draft-urile și am primit feedback de la formatori și ceilalți  participanți la curs. 

În după amiaza zilei de 13 ianuarie 2022, cu sprijinul primăriei din Antalya, 

am efectuat o vizită de documentare în Side, unde am vizitat ruinele orașului 

antic, Templul lui Apollo și muzeul de istorie. 

https://www.erasmusplus-jugend.de/service/bewilligte-projekte/3442/
https://www.erasmusplus-jugend.de/service/bewilligte-projekte/3442/


2 

 

Un câștig pentru mine a fost faptul că am reușit să cunosc alte persoane de la 

diferite organizații și instituții care să mă ajute în realizarea de noi proiecte și 

activități cu finanțare prin programul Erasmus+. 

Participarea mea la acest training a fost posibilă cu sprijinul domnului inginer 

Dănuț Stanciu-președinte APV România și a domnului Levent Arslan-președinte 

KULTUR & ART INITIATIVE EV Germania.  
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Realizat: Prof. Cioată Ilie Nelu 

Liceul Tehnologic ‘’Retezat’’ Uricani 


