
                                                                                                     
 

                                 
Diseminare Training Cipru 

Proiect ERASMUS+ Enhancing European Identity through Intercultural 
learning 

 

Proiect Erasmus+ Nr.2022-1-CY02-KA151-YOU-000053968 

În perioada 26 ianuarie-4 februarie 2023, dl. profesor Cioată Ilie Nelu, a participat 

la un training desfășurat  în orașul Paralimni din Cipru. Au participat 21 de 

persoane, din: Cipru, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Slovenia, România 

și Turcia. Fiecare partener al proiectului a fost reprezentat de câte trei persoane. 

Acest proiect este menit să promoveze învățarea non-formală prin care 

reprezentanții organizațiilor partenere vor împărtăși experiențe personale și 

profesionale, vor contribui pe baza competențelor lor, vor lucra în colaborare, 

indiferent de mediul de proveniență și vor dezvolta un program care va îndeplini 

următoarele obiective: 

 O1: Cooperarea internațională între organizații și indivizi cu experiență și 

fără experiență, dar și între grupul țintă, tineri și lucrătorii de tineret care 

urmăresc eliminarea discriminării și marginalizării prin practica de 

incluziune socială. 

 O2: Există mulți tineri în comunitatea noastră care nu au motivație să 

cunoască (mai multe) despre drepturile lor și despre oportunitățile pe care 

le pot avea ca cetățeni ai UE, dar nici nu au preocupare sau empatie față de 

drepturile omului. 

 O3: Ne propunem să dezvoltăm proiecte care să lase un impact eficient 

pentru următoarea perioadă Erasmus pe tema identității europene și a 

învățării interculturale 

 4: Dezvoltarea abilităților și competențelor tinerilor pentru îmbunătățirea 

spiritului antreprenorial și angajabilității 

 



                                                                                                     
 

      Formatorii proiectului au fost Renos Georgiou și Inga Protuc din Cipru. 

Principalele practici și concepte abordate în cadrul acestui training au fost: 

➢ metode și abordări de lucru  pe tema identității europene 

➢ instrumente  pentru lucrul cu tinerii pe tema valorilor umane 

➢ joc de rol și simulări pe teme de identitate culturală și 

multiculturalitate 

➢ activități de team building  

➢ design de activități multiculturale 

➢ întâlniri cu reprezentanți din mediul antreprenorial cipriot (invitat 

Taras Lozhenko-proprietar Octo Microbrewery) 

În data de 30 ianuarie am efectuat o vizită de documentare și studiu la situl 

arheologic de la Kourion și în orașul Limassol. 

 

 

 



                                                                                                     
 



                                                                                                     
 

 

                                      

                    Realizat: Prof. Ilie Nelu Cioată 

                    Liceul Tehnologic ’’Retezat’’ Uricani 


