
DISEMINAREA REZULTATELOR 

PROIECTULUI ERASMUS K2 PARTENERIAT STRATEGIC 

PRomotion Of Identity, European Culture and Tradition 

Ref. No. 2018-1-IT02-KA229-047925_3 

 

În perioada 01.09.2018-31.08.2020 se  desfăşoară Proiectul european ERASMUS+, cu titlul 

PRomotion Of Identity, European Culture and Tradition Ref. No. 2018-1-IT02-KA229-047925_3 

care este derulat de COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” PETROȘANI, în calitate de 

partener în colaborare cu:  

1. ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MEDI”  LEONFORTE / Italy (coordonator) 

2. GENIKO LIKIO HORTIATI / Greece (partener) 

 

În  perioada  28 noiembrie - 4 decembrie 2019 a avut loc în Petroșani a doua întâlnire de proiect 

cu tema „Patrimoniul cultural local în perspectivă europeană și Ziua Națională a României” la care au 

participat elevi și profesori de la școlile implicate în proiect. De la şcolile partenere au participat câte 12 

elevi şi 2 respectiv 3 profesori.   

Activităţile s-au desfăşurat după următorul program: 

Joi, 28.11.2019 

- Întâmpinarea oaspeților, întâlniri cu cadre didactice şi elevi 

- Prezentarea școlilor şi a activităţilor derulate până în prezent în cadrul proiectului 

- Prezentarea clubului de robotică al colegiului - Alphabit, moment artistic - cântece patriotice şi 

colinde 

- Oră de istorie locală – Momârlanii în Valea Jiului – prof. Răduţi Dorin 

- Întâlnire cu reprezentantul Centrului National de Informare și Promovare Turistică din 

Petroșani, dl. Maximilian Gânju. 

- Vizită la Universitatea din Petroșani (prezentarea universității, a catedrei de Servicii – 

Comerț - Turism, prezentarea pașilor necesari pentru a deschide o afacere în domeniului 

turismului, prezentarea unui model de afacere, stabilirea grupelor de lucru) 

- Vizitarea laboratorului de geologie a Universității din Petroșani 
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Vineri, 29.11.2019 

- Activitate la Colegiul Național Mihai Eminescu Petroșani – Ziua Națională a României 

- Dans tradițional din zona Valea Jiului realizat de elevii români din proiect 

- Vizită la Muzeul Momârlanului din Petroșani 

- Oră de istorie locală – prof. Răduți Dorin 

- Vizitarea orașului Petroșani și a împrejurimilor (Biserica Sfânta Varavara, Mina Petrila, 

Muzeul Salvatorului, Mina Școală) 

- Învățarea unor dansuri tradiționale împreună cu Ansamblul Arstistic Junii Petrileni 

Sâmbătă, 30.11.2019 

- Vizitarea Pensiunii Retezat și a muzeului etnografic (activitate de colectare a datelor) - companie 

locala care promoveaza turismul și tradițiile locale 

- Vizitarea stațiunii Straja și a Schitului Straja (activitate de colectare a datelor) 

- Vizitarea Peșterii Bolii 

Duminică, 1.12.2019 

- Întâlnire cu primarul municipiului Petroșani, dl. Tiberiu Iacob Ridzi 

- Vizită la Muzeul Instalatorului din Petroşani – o iniţiativă culturală locală 

- Lecţia de istorie / 1 Decembrie 1918 – semnificaţii 

- Cetatea de la Băniţa - prezentare şi documentare 

- Activităţi de învăţare a unor colinde româneşti, a unor cuvinte din limba română, activități 

de grup 

- Activități de elaborare a proiectelor, întocmirea certificatelor 

Luni, 2.12.2019 

- Vizitarea Muzeului Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA din Sibiu 

- Lecție de istorie locala (vizitarea centrului vechi din Sibiu și  obiective turistice) 

- Vizitarea Târgului de Crăciun din Sibiu 

Marți, 3.12.2019 

- Lectie de istorie locala (vizitarea Castelului Corvinilor, Coloniei Ulpia Traiana, Bisericii Sf. Nicolae 

din Densuș) 

Miercuri, 4.12.2019 

- Activitate de elaborare şi prezentare a proiectelor elevilor cu privire la elaborarea unui plan 

de afaceri – Universitatea din Petroşani 

- Festivitatea de încheiere – înmânarea certificatelor. 













 

 









 





 

 

 

Proiectul a primit finanțare din partea Uniunii Europene  

  Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană şi Agenţia 

Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale nu sunt 

responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul informaţiilor respective. 

  

 

 Director,        Coordonator proiect, 

Prof. Lăutaru Alexandru      Prof. Manea Ştefania 


