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The European Association of Erasmus Coordinators is pleased to announce that the
project “CONOCO_Coping with NO mobility during Corona Virus times:
Learning from each other” has been approved by the Cyprus National Agency
and is funded by the European Commission under the Erasmus+ KA2. Duration:
from October 2020 until May 2022.
Since Covid-19 emerged to a pandemic in 2020, it has compelled many
governments around Europe to take extreme measures of lockdown to an
unimaginable degree until then. As a result, millions of Europeans were forced to
stay home for an extended period of time. This new reality found most, unprepared
to adapt their working, leaving, producing, creating, learning, teaching and living
habits and be as productive and effective while staying at home.
Thus, CONOCO project aims to collect practices from the partner countries and
beyond, on how the European employees-employers, educators-students, parentsgrandparents, including people with disabilities, were coping with staying at home
and also highlight original, (a)typical approaches that proved to be efficient
and helped people’s productivity and creativity.
This project will not produce Intellectual Outputs, as its aim is to receive
testimonials and collect good practices on the above situation. Therefore, the
following results and deliverables are expected:
- A comprehensive E-book, with a collection of good- practices of how people
from the categories mentioned above cope with No-Mobility during the Covid-19
outbreak.
- Development of Video Testimonials, where people who belong to the categories
mentioned above share their personal experiences/points of view with No-Mobility
during the Covid-19 outbreak.
Coordinator of the project is the European Association of Erasmus
Coordinators. The other member organizations of the consortium are:
Volkshochschule Schrobenhausen EV in Germany, the University of Aegean in
Greece, Liceul Teoretic "Tudor Arghezi" in Romania, Associazione Ada in Italy,
ITIS P. Paleocapa in Italy and Universitatea Petrol si Gaze Ploiesti in Romania,
representing five EU Countries (Cyprus, Germany, Greece, Italy and Romania).
More information will be available soon on the website of the European
Association of Erasmus Coordinators (www.eaecnet.com) and a project website
www.co-no-co.eu to appear or you can Contact the coordinator at
info@eaecnet.com.

Asociația Europeană a Coordonatorilor Erasmus este încântată să anunțe că proiectul
„CONOCO_Coping with NO mobility during Corona Virus Times: Learning from
each other” a fost aprobat de Agenția Națională din Cipru și este finanțat de Comisia
Europeană în cadrul Erasmus + KA2. Durată: din octombrie 2020 până în mai 2022.
Odată cu izbucnirea pandemiei de Covid-19 în 2020, multe guverne din Europa au fost
nevoite să ia măsuri extreme, de intrare în stare de urgență, situație de neimaginat până la
acel moment. Drept urmare, milioane de europeni au fost obligați să rămână în casă
pentru o lungă perioadă de timp. Această nouă realitate i-a găsit pe cei mai mulți,
nepregătiți pentru a-și adapta obiceiurile de viață, de lucru, de călătorie, de creație, de
învățare sau predare și nepregătiți, de asemenea, pentru a fi la fel de productivi și
eficienți în timp ce stau acasă.
Astfel, proiectul CONOCO își propune să colecteze exemple de bune practici din
țările partenere și nu numai, vizând modul în care angajații - angajatorii, cadrele
didactice-elevii/studenții, părinții-bunicii, inclusiv persoanele cu dizabilități, au făcut față
acestei situații și, de asemenea, sa evidentieze abordări originale, (a)tipice, care s-au
dovedit a fi eficiente și au ajutat la productivitatea și creativitatea oamenilor.
Acest proiect nu va produce Rezultate Intelectuale, deoarece scopul său este doar acela
de a filma testimoniale și a colecta exemple de bune practici cu privire la situația
menționată.
Prin urmare, sunt așteptate următoarele:
- O carte cuprinzătoare în format digital, conținând o colecție de exemple de bune
practici, vizând modul în care oamenii din categoriile menționate mai sus au reușit sa
facă față măsurilor de carantinare din timpul pandemiei
- Realizarea de testimoniale video, în care persoanele care aparțin categoriilor
menționate mai sus își împărtășesc experiențele personale / punctele de vedere cu privire
la situația menționată.
Coordonatorul proiectului este Asociația Europeană a Coordonatorilor Erasmus.
Celelalte organizații membre ale consorțiului sunt: Volkshochschule Schrobenhausen
EV din Germania, Universitatea Aegean din Grecia, Liceul Teoretic „Tudor
Arghezi” din România, Associazione Ada si ITIS P. Paleocapa din Italia și
Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești din România, reprezentând cinci țări ale UE
(Cipru, Germania, Grecia, Italia și România).
Mai multe informații vor fi disponibile în curând pe site-ul Asociației Europene a
Coordonatorilor Erasmus (www.eaecnet.com) și pe site-ul web al proiectului www.cono-co.eu sau puteți contacta coordonatorul la info@eaecnet.com.

