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TIMPUL A STAT PE LOC ...

La mijlocul lunii martie, școlile noastre au fost închise. Cu toții am trecut la realitatea
virtuală și continuăm de trei luni, dar viața continuă. Proiectul nostru este și el viu.

În această ediție a Newsletter-ului, dorim să vă împărtășim amintirile noastre de la
întâlnirea din Polonia care a avut loc la sfârșitul lunii februarie. Al doilea subiect este
prezentarea vieții în comunitățile noastre în acest moment dificil. În sfârșit, vrem să
rezumăm pe scurt primul an de muncă și să anunțăm ce ne așteaptă în următorul ...

CE AM REALIZAT?
Primele luni ale proiectului au fost foarte intense. Am început să lucrăm în septembrie, organizând întâlniri cu
profesorii, elevii și părinții, creând primele grupuri de lucru, pregătind documente fără de care proiectul nu ar putea
începe. Au apărut în școli buletine informative și campanii cu ocazia Zilei Europene a Limbilor și a Zilei Erasmus 2019.
La începutul lunii septembrie și octombrie am organizat un concurs pentru sigla proiectului. De asemenea, am creat
primele noastre canale de informații: articole pe site-urile școlilor, FaceBook și eTwinning. În curând a apărut și site-ul
proiectului pregătit de școala românească.
In octombrie, a avut loc o întâlnire a coordonatorilor de proiect, care a permis specificarea tuturor detaliilor
proiectului. Au fost trei zile de muncă extrem de intense într-un ospitalier Rosolini. După ce ne-am întors în țările
partenere, am început să lucrăm la primul număr al buletinului informativ și în paralel pregătirea pentru primul schimb
de studenți.
Partenerii noștri au organizat „Ziua Poloniei” în România, Italia, Spania și Grecia și a venit februarie ... și odată cu
aceasta o întâlnire în Polonia. Oh, s-a întâmplat! Lasă pe oricine nu era acolo să fie gelos!

Oh, s-a întâmplat! Lasă pe oricine nu era acolo să fie gelos! Au fost 5
zile de ateliere, întâlniri și învățare. Raportul îl veți găsi mai departe, așa
că permiteți-mi să spun doar că au fost, printre altele, ateliere de lucru
despre antreprenoriat, leadership, povestiri, creativitate, marketing,
auto-prezentare și crearea buletinelor informative, precum și două
întâlniri cu invitați speciali - „Dębinka” absolvenți care își conduc
propriile companii. Profesorii au participat la discuții dedicate promovării
proiectelor, cooperării în domeniul eTwinning, implementării sarcinilor
ulterioare, au învățat exemple de bune practici implementate în
„Dębinka” și au participat la unele ateliere. După întoarcerea acasă,
participanții la întâlniri au pregătit prezentări și ateliere pentru colegii lor
care nu au plecat în Polonia. Între timp, în martie aveam totul pregătit
pentru a începe activitatea „Prima mea afacere” și ... a trebuit să o
amânăm. Dar nu vă faceți griji - vom finaliza sarcina și, deocamdată
lucrăm în lumea virtuală pregătindu-ne pentru lucrări ulterioare.
Coordonator al proiectului: Adam Bech
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CE NE AȘTEAPTĂ?
În septembrie și octombrie dorim să îndeplinim sarcina „Prima mea afacere”. Sperăm că în toamnă va fi posibil
să o rezumăm în timpul târgului de afaceri studențesc din România ospitalieră. Apoi, vom începe sarcina „Activ
local”, finalizare pe care dorim să o pregătim pentru întâlnirea din martie, din Grecia. Apoi, vine momentul să
proiectăm și să rulăm jocuri care pot fi folosite pentru a învăța economie. Jocurile comerciale și modelele
originale vor fi prezentate în cadrul întâlnirii C4 din Italia, pe care o vom organiza chiar înainte de sfârșitul anului
școlar 2020/21 sau la începutul anului 2021/22. Și în cele din urmă așteptăm marea finală a proiectului în Spania!
Vom cunoaște programul actualizat al activităților în toamna anului 2020 și îl vom transmite imediat tuturor
părților interesate.

AMINTIRI DESPRE ÎNTÂLNIREA
C1 ÎN CUVINTE ȘI IMAGINI !!
Majoritatea elevilor și profesorilor greci care au fost întrebați
despre întâlnirea Erasmus C1 din Poznan, au menționat diverse
locuri sau activități de care s-au bucurat cel mai mult, în funcție
de interesele lor personale. „FUN“, „CUNOAȘTERE“, „PATINAT PE
GHEȚĂ”, „PRIETENIE“, „ALIMENTARE” sunt doar câteva dintre
acele cuvinte incluse în această listă. Pentru a-și păstra și
împărtăși amintirile, echipa greacă a creat un PADLET. Acolo
puteți găsi descrierea experienței lor, fotografii și videoclipuri ale
întâlnirii, WORD CLOUDS și un POZNAN ABC !!

Doar apasă aici: ERASMUS+ C1 MEETING PADLET
Echipa Greciei

IMPRESII CATALANE DESPRE VIZITA ÎN POLONIA
Un grup de studenți și profesori din anul IV de la Școala El Cim s-au deplasat la Poznan, un oraș
important din Polonia, în cadrul unui proiect european Erasmus împărtășit de alte școli din Italia,
România și Grecia. Ședința a avut loc pentru a explica munca pe care o desfășoară cadrul proiectului, a
participa la ateliere de instruire interesante și a face schimburi de experiențe diferite.
Acest proiect Erasmus își propune să promoveze antreprenoriatul într-un mod activ și creativ în rândul
studenților. Elevii noștri au fost găzduiți de partenerii lor polonezi și au avut ocazia să trăiască împreună
și să vadă din prima mână realitatea țării. De asemenea, s-au bucurat de tururi culturale în jurul orașului
Poznan și a celor mai emblematice locuri ale sale.
Echipa Catalană
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O SĂPTĂMÂNĂ ÎN POLONIA

În perioada 24-28 februarie 2020, o delegație formată din șapte elevi și doi profesori de la Școala Gimnazială
„Mihai Eminescu” Năsăud a participat la activități din cadrul proiectului Erasmus + „Activ, creativ,
întreprinzător” desfășurat la Spoleczna Szkola Podstawowa nr. 3 „Debinka” din Poznan, Polonia. Acest proiect
își propune să obțină rezultate superioare în ceea ce privește abilitățile de comunicare într-o limbă străină,
abilitățile specifice TIC și formarea gândirii antreprenoriale, care va ajuta studenții în viitor să fie independenți și
inovatori, să își asume riscuri, să accepte provocări și să caute soluții creative .
Săptămâna de lucru a început cu primirea
delegațiilor țărilor participante de către
echipa de conducere a școlii gazdă,
însoțită de profesorii implicați în proiect.
Gazdele au pregătit un moment festiv la
care a participat și un invitat special,
BIZUU, un designer local de îmbrăcăminte
recunoscut la nivel european.

În cadrul acestei întâlniri, s-au ținut ateliere de lucru pe teme de prezentare, relații și creativitate, pentru a crea
un Newsletter în aplicația Canva, studiind câteva noțiuni de bază ale economiei sociale, au fost analizate
exemple de bune practici în economia învățării și de antreprenoriat, au fost studiate planul minim de afaceri și
noțiunile de leadership. Elevii au învățat să lucreze în echipă și să comunice în limba engleză cu elevii din țările
partenere în activități și concursuri: „Escape room”, „QUEST”.

Elevii și profesorii au vizitat Universitatea de Economie și Afaceri din Poznan, unde au participat la ateliere de
povestire și neuromarketing. La Muzeul Rogalowe, elevii au învățat cum să facă croissante conform rețetelor
vechi. De asemenea, au fost organizate excursii didactice la Muzeul de Istorie ICHOT Poznan, la Muzeul Palatului
Rogalin și la galeria de artă. Ultima zi a ședinței a fost rezervată activităților de evaluare. Întâlnirea cu elevii din
alte țări europene le-a stimulat dorința de a cunoaște și și-au dezvoltat capacitatea de socializare și comunicare
în limbi străine. Au avut ocazia să-și demonstreze abilitățile IT, abilitățile artistice și sociale, dezvoltându-și
creativitatea. Vizita de lucru în Polonia a fost cu siguranță un schimb de experiență benefic pentru dezvoltarea
laturii europene a activităților desfășurate în școala noastră.
Coordonator: Maria Greabu
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IMPRESII DIN POLONIA
În perioada 24 - 28 februarie 2020, am avut o
experiență minunată în Polonia. Am participat la
prima întâlnire a proiectului Erasmus + ACE (activ,
creativ, întreprinzător), la Poznań. Am fost foarte
bine primită în familia gazdă și m-am simțit ca
acasă. Am cunoscut oameni noi, am făcut prieteni și
am învățat multe de la ei, datorită atelierelor
organizate la care am participat. Am învățat despre
afaceri, despre cum să fiu un lider bun, dar mai ales
am învățat să lucrez în echipă. Am avut și ateliere
care ne-au ajutat să ne descoperim latura creativă.
În plus, am vizitat Poznań, un oraș frumos cu care
oamenii se pot mândri. Le-am descoperit tradițiile și
am vizitat atracțiile turistice. Am vizitat Muzeul
Croissantului unde am văzut cum sunt făcute
delicioasele cornuri și am auzit și povestea lor. Am
cumpărat suveniruri și șosete cu designul lor
tradițional. Am fost la patinoar unde ne-am distrat
mult. În ultima zi, gazdele au organizat o petrecere
de adio pentru noi. Acolo am învățat câteva dansuri
tradiționale ale fiecărei țări care au participat la
proiect. Mulțumesc tuturor celor care mi-au oferit
această experiență de neuitat. Am învățat multe din
acest proiect și mă bucur că am întâlnit oameni noi,
am descoperit noi tradiții și am văzut locuri noi.
Aș dori întotdeauna să repet experiența. Am fost
încântată să particip la acest proiect, deoarece a fost
un schimb minunat de experiență.
Elev: Creta Alina

REZUMAT C1

Oaspeții noștri au venit duminică la Poznań. Luni
am început cu o ceremonie de bun venit. Le-am dat
oaspeților noștri sare și pâine, astfel încât să nu le
piardă niciodată viața. Apoi ne-am întâlnit cu
invitatul nostru special, absolvent de Dębinka Blanka Jordan, creatorul mărcii de modă BIZUU. La
sfârșitul acestei zile am fost la Bowling Alley.
Marți am avut un atelier „Cum să scriem un buletin
informativ”. După-amiaza a avut loc o întâlnire cu
un alt invitat special - Bogdan Dzudzewicz - un
cunoscut și respectat antrenor de tenis. Încheiem
această zi în Escape room. După-amiaza, oamenii
au plecat la casele lor.
Miercuri primul nostru loc a fost Universitatea de
Economie, unde au fost pregătite două ateliere
pentru noi. Le-am arătat oaspeților noștri
„Cartierul Imperial”, zona Pieței Libertății și Piața
Vechii Piețe. În cele din urmă, ne-am dus la muzeul
cornurilor lui Martin. Joi am aflat despre economie.
Am avut un atelier „Cum să-ți creezi propria
afacere”. Ziua s-a încheiat cu o vizită la palatul
Rogalin și galeria de artă, unde am participat la
ateliere legate de operele de artă adunate acolo.
Vineri ne-am dedicat rezumării și evaluării
activităților anterioare și vizitării orașului. Oaspeții
noștri au avut ocazia să viziteze muzeul interactiv
ICHOT - Poarta Poznań. Seara a avut loc o cină de
adio la școală. Mulți oameni plângeau pentru că au
întâlnit mulți prieteni aici.
Echipa POLONIEI
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COVID-19 ÎN GRECIA
După revenirea grupului care a călătorit în Polonia, a avut loc o întâlnire
pe tema remarcabilei reuniuni transnaționale a programului ACE. Dar,
brusc în data de 03.03.2020, un eveniment neașteptat a bătut la ușa școlii
noastre: închiderea tuturor școlilor din Grecia din cauza izbucnirii rapide a
virusului Covid-19.
Pentru a gestiona această situație, profesorii și elevii au trebuit să lucreze cu educația la distanță. Pe
15/5/20, a avut loc prima întâlnire online Erasmus, unde au fost discutate diverse teme. A apărut ideea de a
crea un Padlet, unde toți elevii și profesorii din program ar putea descrie modul în care au trăit această
situație. Dacă nu ați participat deja, nu ezitați să adăugați experiența AICI
În cele din urmă, școlile din Grecia s-au deschis din nou pe 18/5/20, urmând anumite reguli pentru a preveni răspândirea virusului.

Echipa Greciei

CARANTINA ÎN ROMÂNIA
Uneori nu toate planurile merg așa cum vrei, uneori lucrurile se schimbă, dar asta nu îți oferă un motiv să te
descurajezi. Datorită coronavirusului, au fost impuse unele restricții și nu am putut călători. Pentru a opri
răspândirea virusului și a nu fi afectați, școlile s-au închis și a trebuit să învățăm acasă și să luăm lecții online.
Așa că am intrat în carantină și am fost în carantină timp de 2 luni.
Până acum, am spus că nu am timp pentru unele lucruri din cauza programului încărcat, iar acum mi s-a
acordat mai mult timp decât mi-aș fi putut imagina. Am petrecut timp cu familia, cu mine, am citit, am studiat,
am gătit, am desenat, am ascultat muzică, am urmărit filme, mi-am sunat prietenii și multe altele. Am învățat
să apreciez mai mult lucrurile simple pe care nu le considerasem atât de importante înainte. Mi-am dat seama
cât de importantă este natura, cât de importantă este o plimbare prin pădure, o zi la munte sau pe mare.
Mă bucur că în această perioadă am ajutat foarte mult natura, iar poluarea a scăzut. Deși situația nu a fost plăcută,
am reușit să-mi gestionez bine emoțiile. Este adevărat, mi-a fost dor de școală, prieteni, plimbări în parc, dar am
sperat că totul va fi bine și împreună am reușit să trecem peste această carantină.
Elev: Creta Nicolina

EXPERIENȚE DIN CARANTINĂ
În primul rând, experiența mea din timpul carantinei nu părea să fie atât de rea. Mă gândeam că voi avea mult timp liber de
petrecut cu familia făcând activitățile mele preferate sau studiind pentru examene. Și așa a funcționat pentru mine.
Am încercat să mă ocup ocup tot timpul și m-am distrat mult citind niște cărți grozave, urmărind multe filme sau jucând jocuri
diferite cu fratele meu. Tot timpul petrecut cu familia mea a fost un timp de calitate. M-a ajutat să-mi dau seama că alte lucruri
sunt mai importante în viață, precum dragostea și prietenia, decât cele în care obișnuiam să credem.
Profesorii au jucat un rol important în aceste săptămâni și toate întâlnirile noastre pe diferite platforme de socializare au fost de mare
ajutor. La final, faptul de a fi aproape de familia mea și de a petrece mai mult timp împreună m-a făcut să înțeleg valoarea reală a
vieții și a iubirii.

Elev: Sofia Rus

Pagina 5

Newsletter

NR 2/2020

Newsletter-ul oficial al proiectului ERASMUS + ACE

CUM TRATĂM SITUAȚIA COVID-19
Vineri, 13 martie, toate școlile din Catalonia au început închiderea decretată
de guvern. Ideea a fost să rămână acasă două săptămâni, astfel încât
conducerea școlii s-a apucat imediat să lucreze pentru a se asigura că elevii
nu vor fi detașați de activitățile școlare. Din acest motiv și prin intermediul
platformei educaționale Moodle, profesorii din învățământul secundar au
început să propună sarcini voluntare elevilor lor.
După Paști, activitățile educaționale au fost organizate și coordonate de la diferitele subiecte cu complementul
lecțiilor virtuale. Planul ar fi să dedice câte o oră pe săptămână fiecăruia dintre subiecte, în care profesorul să facă o
scurtă explicație și să prezinte o sarcină săptămânală.
După șase săptămâni de închidere și până în prezent, succesul programului este într-adevăr satisfăcător, deoarece
a fost posibil să se continue cu programa, întotdeauna fără a pierde din vedere faptul că scopul a fost atingerea
competențelor de bază ale fiecărei materii. Elevii lucrează cu multă dorință și efort, iar profesorii își pun toată
imaginația, timpul și creativitatea pentru a le oferi elevilor cele mai bune activități, ținând cont de condițiile de
muncă.
Sílvia Samaniego (Coordonator proiect)

ȘCOALA ON-LINE ÎN POLONIA
În școala noastră, profesorii s-au decis să avem mai multe lecții
video, așa că avem aproximativ 2 până la 4 dintre ele pe zi. Ziua
noastră obișnuită de școală în timpul carantinei începe cu prima
lecție la 9 sau 10 dimineața, deci este ca la școala normală. La lecțiile
video, trebuie să aprindem camerele, astfel încât profesorii să ne
poată vedea, să nu facem altceva în ciuda lecției.

Datorită acestei situații, am ajuns să cunoaștem un site Google Clasroom util și până acum necunoscut pentru noi. Aplicația este
concepută special pentru elevi. Pe pagina principală putem adăuga foldere noi folosind coduri speciale. În fiecare dintre ele,
profesorul unei discipline oferă atașamente cu sarcini de îndeplinit. Lângă ele există un loc în care ar trebui să inserați fișierul de
răspuns. Pe lângă faptul că putem comunica cu colegii, putem comunica și cu profesorii în comentarii private. O altă aplicație
utilă este deja cunoscutul Librus. A devenit acum principala sursă de comunicare între elevi și profesori. Această aplicație oferă,
printre altele, informații despre materialele disponibile în Google Classroom.

În fiecare zi, profesorii pun link-uri către videoconferința în calendarul nostru bibliotecar. Există multe aplicații pentru
întâlniri online, dar folosim două. Una dintre cele mai frecvent utilizate este Google Meet. Uneori folosim și aplicația
Zoom. Programele sunt folosite pentru a vorbi cu camerele. Mulți oameni se pot alătura lecției. În acest caz, numărul de
participanți depinde de numărul de persoane din clasă. O funcție suplimentară este funcția de chat, datorită căreia
elevii pot comunica și ei. O altă posibilitate este partajarea ecranului. Cu ajutorul cărora, profesorul poate susține
prezentări ca la ore. În timpul lecțiilor de educație am vorbit despre avantajele și dezavantajele predării la distanță și
am ajuns la concluzia că opiniile sunt împărțite. Unii preferă învățarea la domiciliu, dar altora le este dor să învețe pe
băncile școlii.
Echipa Poloniei
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ÎNTÂLNIRE ON-LINE A PROIECTULUI

În data de 06.09.2020 a avut loc prima întâlnire online Erasmus pe platforma Google întâlnește în contextul
proiectului Active, creative, enterprising. La această întâlnire, elevii și profesorii și-au exprimat sentimentele și
punctele de vedere asupra unor subiecte foarte interesante într-un mod interactiv.
Majoritatea problemelor au fost asociate cu focarul de coronavirus și această situație grea pe care o trăim cu toții.
În cadrul acestei întâlniri, elevii și profesorii au discutat, de asemenea, despre impactul pe care virusul îl are
asupra vieții noastre, despre modul în care s-au schimbat viețile noastre și despre noile standarde la care trebuie
să ne adaptăm viața. Mai mult, ne-am exprimat opiniile cu privire la e-learning, cât de eficient este din punctul
nostru de vedere și cum s-a desfășurat în școala noastră.

În plus, situația economică din orașele noastre și, în general, din țările noastre a fost discutată, iar elevii și-au
împărtășit părerile despre această problemă și impactul pe care urmează să îl aibă în viitor. Nu în ultimul rând, s-a
încercat să se organizeze sarcinile din proiect (pe care nu ar trebui să le uităm că este încă în funcțiune), printre
acestea, următoarea întâlnire online între țările la care așteptăm cu toții!

ZIUA EDUCAȚIEI FINANCIARE
24 ianuarie. directorul nostru, doamna Maria Chiara Ingallina l-a invitat în școala noastră pe domnul Salvatore
Vignigni, este consultant în afaceri și a ținut o întâlnire cu un atelier de educație financiară. Prin povești simple
citite de elevi înșiși, el le-a explicat și i-a făcut să înțeleagă conceptele de câștig, economii, împrumut, risc și
responsabilitate în utilizarea banilor, adesea trecute cu vederea de predarea obișnuită, dar foarte importante
pentru viitorul lor.

La sfârșitul întâlnirii au fost foarte entuziaști și au fost create situații reale împreună cu profesorii lor, pentru a le
permite să pună în aplicare ceea ce învățaseră. Seminarul și atelierul au fost răspândite de mass-media locală.
Echipa Italiei
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GÂNDIREA
ANTREPRENORIALĂ

Pentru a naște dorința și pentru a-și
îndeplini propriile dorințe, elevii noștri au
întâlnit câțiva tineri antreprenori, am
invitat doi antreprenori sicilieni la școala
noastră și apoi am vizitat o companie
apicolă din Siracuza. În ambele întâlniri
antreprenorii au povestit cum, cu curaj,
determinarea și punerea lor pe linie și-au
creat companiile, care astăzi sunt foarte
fructuoase.

După aceste două întâlniri, elevii noștri au fost stimulați să reflecteze la ceea ce ascultaseră și văzuseră și prin
tehnica brainstorming, s-au născut idei care vor fi utilizate și implementate pentru următorul subiect al
proiectului: „Prima mea afacere”.
Echipa Italiei

ZIUA POLONIEI

O petrecere dedicată Poloniei a fost organizată pe
21.02.20 în școala noastră, care va găzdui elevii
noștri pentru următoarea întâlnire, la Poznan.
Studenții au cântat atât imnul național italian, cât
și cel polonez și comparând nu numai tradițiile
culinare, ci și istoria, geografia, cultura celor două
națiuni. Au fost, de asemenea, organizate jocuri
distractive și chestionare pentru schimbul
monetar între zloții folosiți în Polonia și euro.

SĂ INTRODUCEM .... CRAFTY PETS!!!!
În spatele ideii de CRAFTY PETS veți întâlni patru elevi, doi băieți (Konstantinos S. și
Stefanos Tr.) și două fete (Christina Chl. Și Christina Ts.) care au reușit să își lanseze
propria „primă afacere”. Dragostea lor pentru animale de companie și natură i-a inspirat
imediat să înceapă să lucreze la ideea lor după o prezentare care a avut loc la Gymnasio
Agria despre următoarea sarcină a programului nostru Erasmus + Active, Creative,
Enterprising, care este „prima mea afacere”. Aflați exact ce produc. Urmăriți următorul
videoclip, filmat și editat de studentul Charis Vamvakos, pentru a-i cunoaște mai bine:

Echipa Italiei

Echipa Greciei

Toate informațiile, conținutul, fișierele și cântecele conținute pe acest site sunt licențiate în conformitate cu Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0
International Proiect cofinanțat în cadrul programului Erasmus + al Uniunii Europene. Publicația reflectă doar poziția autorilor săi, iar Comisia Europeană și Agenția
Națională a Programului Erasmus + nu sunt responsabile pentru conținutul său de fond.

Pagina 8

Newsletter

NR 2/2020

Newsletter-ul oficial al proiectului ERASMUS + ACE

ESEURI ELEVI ȘI MINI CHESTIONAR
„Grecia este una dintre cele mai populare destinații de vacanță din lume, iar turismul poate deveni cea
mai puternică sursă de bani.”
Trei elevi ai Gymnasio Agrias (Chryssoula Z., Christos N. și
Charis P.) au folosit propoziția de mai sus într-un eseu * au
cooperat pentru a scrie în Ianuarie, fără a avea niciun indiciu
despre izbucnirea Coronavirus și efectele sale asupra
economiei din întreaga lume. În ce măsură turismul va fi
afectat vara aceasta, după izbucnirea Covid -19, devine din nou
o întrebare importantă. Invităm toți elevii, părinții și profesorii
ACE să răspundă la trei întrebări simple online:

* Eseul a fost scris pentru a rezuma rezultatele eseurilor pe care le-au scris înainte, în noiembrie, la cursul de lecție de
limbă Mister Milinis, despre Grecia în trecutul prezent și viitor în lecția de limbă. „ACTIVE“, „CREATIVE“ și „ENTERPRISING“
au fost alese ca cuvinte cheie importante pe care studenții au propus soluții împotriva crizei economiei grecești. Toate
aceste materiale sunt încărcate AICI.

Echipa Greciei

CUM SE REALIZEAZĂ SARCINA „PRIMA MEA AFACERE”?
În cadrul reuniunii din Polonia, coordonatorii au convenit asupra principiilor de
implementare a sarcinii - proiectul elevilor „Prima mea afacere”. Din cauza
pandemiei, vom începe această sarcină în septembrie. Cu toate acestea, merită
luate în considerare acum metodele de implementare. Proiectul ar trebui să fie
rezultatul muncii grupului de elevi (3-4 elevi), trebuie să aibă un buget definit
(surse probabile de finanțare specificate și cheltuieli echilibrate), trebuie să
respecte legea aplicabilă, propunerile care sunt împotriva legii vor fi respinse).
Proiectul trebuie să răspundă nevoilor unui grup specific / definit de destinatari /
clienți / utilizatori. Rezultatele lucrării trebuie prezentate cu o prezentare de
maxim 5 minute.

Și acum ... bucură-te de muncă!
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