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Parteneri 

 

DOREA Educational Institute,  Limassol-Cyprus (coordinator) 

Colegiul Tehnic “Ioan C. Stefanescu”Iasi-Romania 

Promozione Internazionale, Sicilia-Italy 

The Youth Club of Youth Initiative “Kitu”-Estonia 

Stowarzyszenie  Mlodziezowych Inycjatyv-Polonia 

 

 

Descriere 

 

   Scopul proiectului "I am an EU citizen”  a fost  împărtășirea experienței 

de a fi cetățean al UE și de a încuraja alte persoane să acționeze ca  cetățeni 

responsabili ai UE.Obiectivul  principal a constat in dezvoltarea notiunii de 

cetățenie, pentru tinerii de astăzi din UE. Tinerii au fost implicati in actiuni 

de constientizare a viitorului lor pe piata muncii, a somajului in contextul 

european, a persoanelor dezavantajate. Pe parcursul derularii proiectului, 

tinerii participanti au cautat impreuna solutii pertinente, adaptate tarilor 



partenere, pentru reusita lor in plan social, au dezvoltat relatii de prietenie si 

de cunoastere a culturii si traditiilor europene. 

 

Obiective 

 

• Promovarea cetățeniei europene, în rândul tinerilor din diferite țări ale 

UE. 

• Incurajarea tinerilor să urmeze exemplul cetățenilor UE; 

• Identificarea problemelor  tinerilor din UE și a soluțiilor cu privire la 

modul de a le rezolva, folosind experiența participanților. 

• Schimbul de experiență pe tema de  a fi cetățean UE: consiliere, 

încurajare, motivare și respect reciproc. 

• Incurajarea participanților de a  difuza semnificatia de cetățenie 

europeana în mediul cel mai apropiat lor și colegilor lor. 

 

 

Participanti la mobilitate 

(Limassol-Cypru, 28 aprilie-5 mai 2013) 

• Miron Mihaita (Cl. a XI a C) 

• Gaciu Vladut (Cl.a X a F) 

• Horea Florin (Cl.a XII a E) 

• Grigoras Alexandru (Clasa a X a-Liceul de informatica-Iasi) 

• Suflet Ioan (Clasa a X a-Liceul de informatica-Iasi) 

• Leitoiu Sabina Ioana (studenta, Facultatea de Bioinginerie medicala-

Iasi) 

Responsabil de grup: prof.Ecaterina Leitoiu 

 

 

Imagini din timpul activitatilor desfasurate 

 

            



 

 

         
 

     
 

 

     
 



 
 

 

Mai multe informatii 

 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.428622983900256.1073741828.289466177

815938&type=1 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.428622983900256.1073741828.289466177815938&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.428622983900256.1073741828.289466177815938&type=1

