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Dragi cititori,
Vă prezentăm cel de-al doilea newsletter MOB G.A.E.
În această a doua ediţie vom descrie pe scurt proiectul, scopurile sale, activităţile
desfăşurate şi primele rezultate, planurile de viitor şi poveşti ale unor foşti participanţi
la proiecte de mobilitate.
MOB G.A.E - MOBilitatea ca sursa de dezvoltare personala si profesionala,
autonomie si angajabilitate

MOB G.A.E. - Mobilitatea ca sursa de dezvoltare personala si profesionala,
autonomie si angajabilitate este un proiect de invatare pe tot parcursul vietii KA4
cofinantat de Uniunea Europeana si promovat de Accademia Europea di Firenze (IT)
în cooperare cu Bulgaria Gateway (BG); DEP Institut, Oneco & Nexes (ES);
Euroyouth and Rede Inducar (PT); GEB (Germany); North West Academy & Intern
Europe (UK); Cap Ulysse (FR); Semper Avanti (PL); ZNI (Slovenia); Amadeus (AT);
VUSTE ENVIS (CZ); Institutul Intercultural Timisoara (RO); Paragon Europe (MT) si
PLATO (CY).
MOB G.A.E. are scopul de a evalua si disemina impactul mobilitatilor internationale
din cadrul
programelor UE. Un grup de fosti participanti a fost intervievat în ceea
ce priveste dezvoltarea lor personala si profesionala si sentimentul de cetatean
european. MOB G.A.E. are scopul de a evalua, disemina si valorifica studiile de caz
existente, bunele practici, schimbarile pozitive în randul fostilor participanti, partenerii
din cadrul si din afara parteneriatului (intreprinderi, institutii publice, ONG-uri) având
rolul de promotori, parteneri gazda, de trimitere sau intermediari, interesati de
imbunatatirea calitatii muncii lor.
Puteţi urmări desfăşurarea proiectului vizitând site-ul proiectului MOB G.A.E.
- http://www.mobgae.eu/
Dacă doriţi să citiţi poveştile unor foşti participanţi la proiecte de mobilitate mergeţi
la: http://www.mobgae.eu/category/mob-g-a-e-stories/
Dacă doriţi să vă publicaţi povestea, contactaţi-ne aici http://www.mobgae.eu/sendus-your-story/
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Dacă doriţi să aflaţi mai multe informaţii, nu ezitaţi să ne contactaţi prin email sau
telefon. Ne-ar face plăcere să vă includem în contactele noastre şi să vă ţinem la
curent cu activităţile MOB G.A.E.
Vă suntem recunoscători pentru orice fel de feedback şi vă dorim lectură plăcută!
Echipa MOB G.A.E.

O AURORĂ LA POLUL NORD, O
AURORĂ ÎN MIEZ DE VARĂ
… O Auroră mică şi curioasă,
temătoare şi totuşi încrezătoare,
mângâiată blând de razele soarelui de
la miezul nopţii, the incredible Midnight
Sun! Da, aşa m-am simţit în călătoria
mea dincolo de Cercul Polar de Nord şi
de casa lui Moş Crăciun, la „capătul
pământului”, în nordul Finlandei, în
Laponia, lângă salba de lacuri Inari… O
călătorie de neuitat pe aripi de cer şi de
speranţă, urmând acelaşi meridian,
privind uimită ceasul şi constatând că,
deşi indică miezul nopţii, acolo soarele
strălucea cu dărnicie, risipind pulbere
de uimire, exclamaţii de încântare, raze
de bucurie, reflexe de amintire – într-un
cuvânt: minune! ... cititi restul povestii
de la Polul Nord
aici http://www.mobgae.eu
/auroraclaudia/

Interacting, o experienţă de neuitat…
Mă numesc Ioana Savu și sunt
profesor de limba și literatura română
la Școala Gimnazială ”Buică Ionescu”
din Glodeni, județul Dâmbovița.
Povestea mea începe într-o seară de
ianuarie când, studiind oferta
Comenius, am fost atrasă de cursul
Interacting in Madrid. Teaching and
learning strategies using games and
drama activities. Mi-am dorit
participarea la acest curs din prima
clipă, deoarece eram convinsă că îmi
va oferi resursele necesare pentru a
păşi împreună cu elevii mei în lumea
fermecătoare a teatrului, dar şi a
jocului. Şi astfel, în iulie 2011, m-am
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lăsat purtată pe valul necunoscutului,
spre alte meleaguri, spre alţi oameni…
Restul poveştii poate fi citit
aici http://www.mobgae.eu/ioanasavu/
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