
 

  



Despre Proiect 

 

 

 Proiectul "Tineret în Acțiune" organizat de Academia Europeană 

Otzenhausen Germania, cu parteneri: Colegiul Național "Petru Rareș" Suceava 

România, "Helmi Business College " Helsinki Finlanda, "MainTaunus Schule" 

Hofheim Germania, "Instituto Technico Statale Archimede" Modica Italia a avut 

tema: "Mobility: the ideal solution for reducing youth unemployment? An 

in-depth journey to a European challenge" și s-a desfășurat în perioada 20-27 

februarie 2016. 

 Pe lângă temele interesante și provocatoare pentru orice tânăr din EU, pe 

lângă oportunitățile pe care le-au avut elevii din toate țările, de dezvoltare a 

competențelor personale de comunicare, interculturale, sociale, media de 

informare și prezentare, doresc să Remarc prestația echipei Colegiului Național 

"Petru Rareș" pentru perfecțiunea pe care au dorit sa o atingă pe toată perioada 

proiectului, pentru frumusețea, prietenia și căldura din interiorul echipei.  

 Felicit elevii noștii pentru prestația excelentă și le mulțumesc tuturor, le 

mulțumesc lui Jitaru Bogdan 11 I și Prepeliuc Răzvan 11 C pentru realizarea 

diseminării, lui Sinescu Ioana 12 E pentru coregrafii și lui Odobescu Magda 10 B 

pentru fotografiile și filmulețele minunate pe care le puteți vedea pe link-urile de 

mai jos. 

 

  

 

Michaella Melinte-coordonator proiect 

 

  



Proiectul Academiei Europene Otenhausen din 2016 s-a înscris în obiectivul, 

marcat în fiecare an de interes și finalizat în condiții de excelență, al dezbaterii de 

problematici europene alături și împreună cu tineri de aceeași vârstă din țările 

partenere. 

 Știam aceste lucruri și n-a fost o surpriză seriozitatea și entuziasmul 

participării, ci mai curând desprinderea progresivă dar certă a concluziilor. 

Componenta educativă a U.E. chiar funcționează: pe orizontală în fiecare țară și 

pe verticală în instituțiile europene. 

 Elevii noștri sunt bine pregătiți dar este esențial ca ei să se dezvolte și să 

comunice în mediul mai larg, european, să fie parte a prezentului, să aibă un 

cuvânt de spus. Este viziunea instituțiilor europene care investesc efort financiar 

și logistic în derularea de programe și proiecte pentru tinerii din țările U.E. Este 

de asemenea viziunea profesorilor care coordonează an de an aceste proiecte. 

 Tema “Mobilitatea: soluția ideală pentru combaterea șomajului în rândul 

tinerilor? Incursiune într-o provocare europeană” a constituit un subiect de viață 

reală, de problematică și decizie nu doar un subiect de conversație. Dezbaterea, 

analiza sub diverse aspecte, contactul direct cu o mare companie și o instituție 

universitară au dat participanților o perspectivă nouă asupra subiectului și în 

același timp au prilejuit o mai bună cunoaștere a țării gazdă, Germania. Un câștig 

la fel de mare a fost comunicarea, sentimentul de prietenie și solidaritate care se 

stabilește între tineri în astfel de situații. 

   

   Angela Țigăeru, profesor participant 

 

 

  



Seara Naționala 

 
 Unul dintre momentele mult așteptate ale șederii noastre în Otzenhausen a 

fost reprezentat de Seara Naționala, un spectacol divers, cu adevărat impresionant. 

Elevii fiecărei țări (România, Finlanda, Italia, Germania) au pregătit câteva 

momente semnificative pentru tradițiile și porturile țării respective, filmulețe și de 

asemenea feluri nemaiîntâlnite de mâncare, pe care am avut cu toții șansa de a le 

degusta .  

 România, precum și în anii anteriori, a demonstrat calitățile deosebite ale 

elevilor săi, care au încântat publicul atât prin reprezentații de dans popular 

tradițional, cat și printr-o serie de melodii antrenante, cunoscute de toata lumea .  

 Fiind printre primele seri, am avut ocazia de a cunoaște restul elevilor, care 

pana la sfârșitul seminarului s-au dovedit a fi niște oameni extraordinari cu care 

încă păstram legătura.  

 

Ioana Sinescu – 12 E 

Link filmuleț cu momentele României la Seara Naționala: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k4LfxQXfPfQ&feature=youtu.be 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=k4LfxQXfPfQ&feature=youtu.be


Gala Evening 

 

 O perfecta armonie intre artă, relaționare și bucurie … așa ar putea fi 

descrisă Gala Evening . Având loc în ultima seara a șederii noastre în 

Otzenhausen, a avut de asemenea cel mai mare impact atât asupra elevilor cat și 

a profesorilor prezenți . Încă din timpul săptămânii, s-a delegat o comisie mixtă 

formată din elevii țărilor participante, care au avut sarcina de a pregăti întreg 

spectacolul .  

Făcând parte din acel grup, am avut șansa de a împărtăși idei cu ceilalți studenți, 

am avut parte de momente minunate împreuna și totodată, am dezvoltat 

numeroase relații de prietenie .  

Show-ul în sine avea sa fie ceva nemaivăzut pana atunci în Otzenhausen. Ore în 

șir de muncă și bătăi de cap, dar în final a meritat fiecare secundă petrecută în acel 

comitet, întrucât reacția finală a tuturor a fost mult mai bună decât cea pe care o 

așteptam.  

”Otzenhausen got talent” a fost un spectacol inedit, fiecare țară participând cu 2-

3 momente reprezentative, de dans sau muzică, la sfârșitul programului juriul 

format din traineri acordând 2 premii speciale.  

România, ca întotdeauna, a fost bine pregătită, luând prin surprindere întreg 

publicul Elevii Colegiului Național „Petru Rareș” au dat dovadă de talent și 

dăruire, întrucât au prezentat diverse momente precum: un trio de excepție pian-

saxofon-chitara cu piesa Let her go (Diana Dungeanu, Ionuț Ieremie și Răzvan 

Prepeliuc), 2 duete (chitara+voce – Ioana Sinescu și Magda Odobescu; pian+voce 

– Sabina Panciuc și Diana Dungeanu), Ionuț Ieremie - saxofon și în final dansul, 

pe care la cererea publicului l-am repetat, câștigând cu el și premiul cel mare, 

Upfunk town .  

A fost o seară specială, un show pe cinste, care a plăcut tuturor, reacțiile imediate 

fiind pozitive. Sunt profund recunoscătoare ca am avut șansa de a trăi acele 

momente, lângă oameni deosebiți și sper ca într-o bună zi să pot repeta această 

experiență .  

Ioana Sinescu – 12 E 

Link filmuleț cu momentele României de la Gala Evening: 

https://www.youtube.com/watch?v=s4BC8GqanrI&feature=youtu.be 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=s4BC8GqanrI&feature=youtu.be


De Suflet 

 

Cum aș descrie Otzenhausen din perspectiva unui băiat care a participat 3 ani la 

proiectele organizate în cadrul Academiei Europene Otzenhausen? 

În primul rând, Otzenhausen m-a format ca tânăr și m-a format ca cetățean al 

Uniunii Europene. Dar nu a făcut acestea doar prin seminarele la care am luat 

parte în cadrul celor 3 proiecte. A reușit să îndeplinească aceste lucruri prin ceea 

ce reprezintă în sine. 

Otzenhausen mi-a vorbit. 

Și de fiecare dată mi-a spus ceva nou. M-a învățat să relaționez cu adevărat cu 

tineri din alte țări, tineri cu alte mentalități, tineri cu alte perspective de viață. 

Pentru o săptămână, Otzenhausen m-a învățat să las în urmă rutina zilnică de acasă 

și să mă redescopăr într-un cadru cu totul nou și cu totul fermecător. M-a învățat 

că străinii pot deveni prieteni foarte buni în decursul unei seri, sau uneori, chiar 

de-a lungul a câtorva replici schimbate. Prin Otzenhausen am reușit să îmi dezvolt 

gândirea și să renunț la micile prejudecăți care ne înconjoară zi de zi. Am învățat 

că nu competențele lingvistice sunt cele care definesc capacitatea de integrare, ci 

spiritul comunicativ și respectul față de semeni. 

Ceea ce m-a impresionat profund în Otzenhausen a fost faptul că deși la început 

eram un băiat extrem de timid, nu m-am simțit exclus nicio clipă cât timp am luat 

parte la proiect. Tocmai prin acest aspect am reușit să îmi dezvolt cu adevărat 

spiritul comunicativ. 

Otzenhausen este despre suflet. 

Este locul în care mereu te simți integrat, și mai ales, locul în care te simți mereu 

"ca acasă". 

Nimeni nu judecă pe nimeni. Toți suntem egali și pentru o săptămână suntem ca 

o adevărată familie. Muncim împreună, dar ne și distrăm împreună. Legăm 

prietenii, care mai de care mai strânse, râdem împreună, glumim împreună, 

dansăm și cântăm împreună. În câteva cuvinte, Otzenhausen este locul în care se 

formează legături solide, care durează ani buni. 

Otzenhausen. 

Așa as descrie Otzenhausen. Într-un cuvânt, suflet. 

Leonard Ostafi-12 F 

 

Mai multe fotografii găsiți în filmulețul de mai jos: 

https://www.youtube.com/watch?v=ivYQYz74-eI 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ivYQYz74-eI
https://www.youtube.com/watch?v=ivYQYz74-eI


World Caffe Workshop 

 

 A doua zi a seminarului a venit cu o noutate în materie a activităților de 

formare și anume - un Workshop intitulat "World Caffe". 

 După cum sugerează și numele său, workshop-ul se bazează pe modelul 

unei cafenele internaționale unde participanții săi aveau ocazia, timp de 2 ore, să 

participe la diferite "mese festive". Meniurile, însă, erau formate din 3 "feluri de 

mâncare", fiecare aducând câte un nou subiect de discuție legat de tema 

seminarului- șomajul în rândul tinerilor europeni.   

 Feedback-ul a fost asigurat nu numai printr-un rezumat al ideilor, expus de 

fiecare grupă în parte pe o planșa, ci și printr-o scurtă, dar consistența prezentare 

orala a informațiilor descoperite pe parcursul activității.   

 Per total, putem spune ca Workshop-ul "World Caffe" a fost una din 

activitățile reușite ale seminarului, întrucât a introdus toți participanții în tema 

șomajului în rândul tinerilor și a mobilității drept soluție. Totodată, prin faptul că 

a împărțit participanții în grupe internaționale aleatorii a făcut posibila 

familiarizarea lor unii cu ceilalți încă din primele zile la Otzenhausen. 

Lisa Munteanu- 11 E 

Diana Dungeanu- 11 E 

 

  



Workshop 

 

"Experiența Otzenhausen" a fost una extrem de intensă, densă, plină de provocări 

interesante și utile. Activitățile organizate în workshop-uri ne-au oferit 

posibilitatea comunicării interculturale, o provocare pentru noi, în care cuvintele 

"adaptare" și "integrare" au căpătat o semnificație primordială.  

Temele aduse în discuție în cadrul seminarului s-au completat și s-au legat, 

constituind în final un tot unitar, abordat din perspectivă locală, regională, globală. 

Toate activitățile au fost completate admirabil cu exerciții care ne-au permis să ne 

destindem, să ne cunoaștem, să ne luăm inima în dinți și sa comunicăm, 

descoperind cu bucurie că ne și pricepem frumos la acest lucru. Am descoperit că, 

indiferent de limba, cultura și țara diferită, suntem toți tineri cu aceleași 

preocupări, la fel de veseli și încrezători în noi și în drumul nostru. Teme care pot 

părea plictisitoare sau demne de tratate academice au devenit brusc interesante, 

abordate în manieră non formală. Am înțeles astfel că oricât de diverse sunt 

cauzele șomajului, afectează la fel orice țară, orice tip de economie, orice om. 

 Poate că, mai mult decât orice, această experiență multiculturală a workshop-

urilor ne-a învățat să trecem peste prejudecăți, să înțelegem că cheia succesului 

este, de fapt, cooperarea, răbdarea și toleranța, că nu există națiuni mai bune decât 

altele și că suntem loviți cu toții de aceleași “furtuni”. Lucrând împreună cu 

ceilalți, am reușit să le înțelegem mai bine modul de a fi și de a raționa și am 

consolidat prietenii, deopotrivă. 

Preda Mălina- 10 I 

Nesteriuc Ioana- 11 E 

 

  



Vizita la Universitatea Saarland din Saarbrücken 

 

Ne-am pornit toți într-o dimineață spre orașul Saarbrücken. După câteva 

ore de shopping, ne-am despărțit în două grupuri, unul care mergea la universitate 

și altul care mergea la o fabrică. Toți românii am ales să mergem la universitate. 

Am avut ca îndrumător un un student al facultății care este român. Prima noastră 

oprire a fost la cafeneaua universității, unde ne-am și întâlnit cu Vlad, ”ghidul” 

nostru. El ne-a întrebat pe fiecare în parte ce vrem să facem în viitor și dacă dorim 

sau nu să plecăm din România. 

  După această relaxantă discuție la o cafea ne-am început traseul prin 

campus. Prima oară am mers să vedem biblioteca facultății de matematica. Deși 

clădirea era în totalitate din geamuri, izolarea fonică era foarte bună. În bibliotecă 

nu era deloc permis să vorbești, exceptând o zonă mică izolată de la cel de al 

treilea etaj, unde aveai voie să vorbești doar în șoaptă.  Deși biblioteca avea 

calculatoare puse la dispoziția studenților, aceștia puteau veni și cu propriul laptop 

folosindu-se de rețeaua de internet a bibliotecii. 

Traseul nostru a continuat spre un amfiteatru. Un lucru care ne-a lăsat uimiți 

pe toți a fost numărul de table, 10, care se puteau muta cu ajutorul unei 

telecomenzi.  

Vizita noastră la universitate s-a încheiat cu o discuție cu Vlad despre cum 

putem aplica la Universitatea Saarland și, în general, la orice facultate din 

Germania și ce examen de limbă ne este necesar. De asemenea, el ne-a povestit 

despre cum e viața 

acolo și despre cum s-a acomodat cu limba și oamenii. 

În concluzie, datorită acestei vizite, am văzut cu ochii noștri ce înseamnă o 

facultate din Germania. Am aflat o mulțime de informații utile despre cum putem 

aplica acolo și nici unul dintre noi nu a regretat că a ales universitatea în favoarea 

fabricii. 

Prepeliuc Răzvan- 11 C 

Panciuc Sabina- 11 C  



Platforma EURES 

 

Românii care doresc să muncească în străinătate pot aplica pentru un loc de muncă 

în rețeaua EURES. Scopul platformei EURES este sprijinirea tinerilor europeni 

cu vârste între 18 şi 30 de ani în eforturile lor de a-și găsi un loc de muncă, un 

stagiu sau un post de ucenic în orice țară din UE, urmărindu-se astfel ocuparea 

posturilor vacante de oameni cu disponibilitate mai mare pentru mobilitate, 

precum tinerii, pentru o anumită specialitate, într-o țară. Joi, printre altele, am avut 

ocazia de a cunoaște un reprezentant EURES care ne-a explicat în ce constă 

programul și cum poate fi el util tinerilor. Ca atare, am putut descoperi că, de fapt, 

există nenumărate oportunități ce pot fi accesate de către noi, tinerii, atât timp cât 

ne adresăm persoanei potrivite. În acest caz, EURES nu e o singură persoană, ci 

constă în aproximativ 1000 de consilieri dispuși să ne asculte și să ne îndrume 

spre o carieră europeană de succes. 

Ieremie Cristiana- 11 E 

Ieremie Ioan- 11 I 

 

  



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 
 

 

 

 

Realizat de Jitaru Bogdan- 11 I și Prepeliuc Răzvan- 11 C 

 


