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Colegiul Naţional Unirea este școală a multiculturalității, a proiectelor și 
parteneriatelor europene. Implicarea în parteneriate și schimburi de experiență a dat noi 

impulsuri demersului didactic și a condus la asimilarea de exemple de bune practici, de modele europene. 
Colegiul Național “Unirea” din Târgu Mureș este partener în cadrul proiectului Erasmus+, KA2, “Coaching 
interpairs for employment (CIPE)” 2019-1-ES01-KA202-064294. Implementarea proiectului a început la 1 
septembrie 2019. Coordonatorul proiectului este IES Lluis Simarro din Xativa, Spania. Alături de Colegiul 
Național Unirea din Târgu Mureș, ceilalți parteneri sunt: Sredjna Skola din Dugo Selo, Croația; ITIS Q. Sella din 
Biella, Italia; AEP – Associação Empresarial de Penafiel din Penafiel, Portugalia și asociația Xano Channel 
Asociación din Valencia, Spania. Obiectivul general al proiectului constă în promovarea utilizării eficiente a 
rețelelor de socializare, a instrumentelor TIC în vederea creșterii ocupării forței de muncă pentru absolvenți ai 
învățământului VET (Vocational Education and Training). https://erasmusplus.itis.biella.it/cipe/ 

Din 1 septembrie 2020, Colegiul Național Unirea a devenit partener într-un nou proiect Erasmus+, KA2, 
“EU HACKATHON” 2020-1-ES01- KA202-082752. Proiectul se va finaliza la 31 august 2022. Promotorul 
acestui proiect este IES Lluis Simarro din Xativa, Spania, iar partenerii sunt ES Abastos– Spania, CIPFP Mislata, 
Associação Empresarial de Penafiel– Portugalia, Colegiul National Unirea– Romania, ITIS Q. SELLA- Italia, 
Srednja škola Dugo Selo- Croația. Scopul proiectului EU HACKATHON este de a permite elevilor VET să 
înțeleagă provocările disciplinelor ESTEAME, să îi încurajeze să dezvolte abilități transversale și competențe 
cheie, cum ar fi competențele digitale, inovația, gândirea critică și rezolvarea problemelor, precum și promovarea 
conceptului de a învăța cum să înveți. Folosind conceptele ESTEAME în școala VET, elevii VET își vor dezvolta 
ideile și își vor dezvolta propriile creații prin experiențe ludice de învățare aplicând concepte ESTEAME, 
promovând egalitatea de gen, împlinirea și dezvoltarea personală, incluziunea socială, cetățenia activă și 
ocuparea forței de muncă participând la Proiectul EU HACKATHON. www.erasmusplus.itis.biella.it/hackathon 

Un nou proiect Erasmus+, KA2 VET – Parteneriate Strategice pentru schimb de bune practici (Apelul 
extraordinar pentru Educație digitală), cu titlul “Digital Skills 4 All” 2020-1-IT01-KA226-VET-008931 a fost 
aprobat pentru finanțare, implementarea activităților începând cu 24 mai 2021 și se vor derula pe o perioadă de 
24 de luni. Pomotorul acestui proiect este “Associazione Detto e Fatto”, Italia. Alături de Colegiul Național Unirea, 
ceilalți parteneri din acest proiect sunt școli din Italia, Spania, Slovenia și Croația. Ideea proiectului este de a 
dezvolta metodologii inovatoare aplicate în metoda Flipped Classroom, în special pentru îmbunătățirea 
procesului de învățare al acelor elevi cu dificultăți de învățare, cu ajutorul integrării instrumentelor și tehnologiilor 
digitale. 
 



 


