
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, "Main Taunus Schule" Hofheim, 

Germania, "Instituto Technico Statale Archimede" Modica, Italia a avut tema: 

“Sustainability: How do we want to live?” și s-a desfășurat în perioada 24 

februarie - 4 martie 2017. 

Otzenhausen a însemnat pentru noi o lecție despre ce înseamnă să fii european, 

prin mulțimea de proiecte și activități pe care le-am făcut cu interes, totodată 

dezvoltându-ne abilitățile de comunicare, dezbatere, sociale, media și desigur ne-a 

arătat ce înseamnă cu adevărat acceptarea diferențelor și toleranța față de alte 

culturi. 

Profesor coordonator: Michaella Melinte 

 

  



Proiectul Academiei Europene Otzenhausen din anul 2017 și-a propus sa marcheze 

un obiectiv cu succes, cel al interesului tinerilor față de problema europeană a 

dezvoltării durabile cu privire la mediu și tipurile de energii folosite, atins cu 

succes datorită abilitaților tinerilor participanți în dezbateri. 

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 vertical 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 de anul acesta a facilitat conversații plăcute și intense simultan, datorită 

complexității problemei. Workshop-urile la care elevii noștri au participat au 

simulate diferite experiențe din viața reală, ceea ce a facilitat înțelegerea 

problemelor și interesul elevilor. Un câștig la fel de mare a fost comunicarea, 

sentimentul de prietenie și solidaritate care se stabilește între tineri în astfel de 

situații.  

 



Profesor participant: Sălăgean Cristian 

 

Seara Națională 

 

Unul dintre momentele mult așteptate ale șederii noastre în Otzenhausen a fost 

reprezentat de Seara Națională, un spectacol divers, cu adevărat impresionant. 

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

moment 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, ca și în anii anteriori, a demonstrat calitățile deosebite ale 

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

tradițional, cât și printr-o serie de melodii antrenante, cunoscute de toată lumea. 

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

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

păstram legătura. Pe scurt, am dansat si ne-am distrat :) 

 



WORKSHOPS 

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 – dezvoltare durabilă. 

A trebuit să se colaboreze pentru a putea atinge scopul workshop-ului. 

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

fiecare grupă în parte pe o planșă, ci și printr-o scurtă, dar consistentă 

prezentare orală 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 proiectului.  

Totodată, prin faptul că a împărțit participanții în grupe internaționale 

aleatorii a făcut posibilă familiarizarea lor unii cu ceilalți încă din primele zile 

la Otzenhausen, ceea ce a dus la o bună comunicare in zilele următoare. 

 

 

  



Toate workshop-urile au avut același scop; să ne dezvolte personalitatea și 

abilitățile, fie în domeniul comunicării, dezbaterilor, vorbitului în public sau a 

cunoștințelor despre problema dezvoltării durabile în țările participante dar mai 

ales în toată Uniunea Europeană. 

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 în tot ce a însemnat Otzenhausen.  

 

 

 

 

Consider ca cel mai important factor care a dus la buna desfășurare cu interes a 

tinerilor a fost  abordarea subiectelor care deși erau de natură academică, erau 

abordate într-un stil non-formal și plăcut.  

Pe lângă toate workshop-urile cu teme serioase, am avut parte și de workshop-uri 

pentru a ne ajuta să înțelegem multiculturalismul, toleranța, și să descoperim că, 



deși venind din culturi diferite cu personalități diferite, suntem toți tineri cu 

aceleași preocupări, la fel de veseli și încrezători în noi și în drumul nostru. 

 

 

Ștefan Ciuntu - 10B 

 

  



 

DIN PARTEA ELEVILOR 

 

Otzenhausen pentru noi a reprezentat o experiență care ne-a schimbat ca 

oameni. Otzenhausen ne-a format ca tineri și ca cetățeni ai Uniunii Europene, ne-

a îmbunătățit abilitățile de comunicare, dezbatere etc., dar cel mai important 

Otzenhausen a învățat niște tineri români ce înseamnă multiculturalitatea, 

toleranța ideilor și a obiceiurilor și diferitelor personalități. 

Ne-a învățat să relaționam cu adevărat cu tineri din alte țări, tineri cu alte 

mentalități, tineri cu alte perspective de viață. Pentru o săptămână, Otzenhausen 

ne-a învățat să lăsăm în urmă rutina zilnică de acasă și să ne redescoperim într-un 

cadru cu totul nou și cu totul fermecător. Ne-a învățat că străinii pot deveni 

prieteni foarte buni în decursul unei seri, sau uneori (aprobăm) chiar în urma unor 

replici schimbate în pauzele de cafea. 

În Otzenhausen nu aveam cum să nu ne simțim integrați. Acolo toată lumea și-a 

lăsat acasă micile prejudecați pe care toți le avem, toată lumea era egală și toți 

lucram împreună deși bariera lingvistică uneori era greu de străpuns, însă în 

Otzenhausen, spiritul comunicativ și personalitatea prietenoasă putea face 

minuni. 

Otzenhausen, deci, a însemnat muncă, comunicare, dezvoltare personală și 

legarea de prietenii care cu siguranță vor ține ani. Nu putem fi îndeajuns de 

recunoscători pentru această experiență unică, mulțumim tuturor celor care ne-

au ajutat să o trăim. :) 

Otzenhausen. 

 

 

  



PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL EUROPEAN 

-STRASBOURG- 

 

Un moment mult așteptat de către toata lumea a fost călătoria în Strasbourg 

unde tinerii au vizitat Parlamentul European și Consiliul European, o oportunitate 

fantastică prin care elevii au învățat cu ce se ocupă instituțiile europene, care e 

rolul lor și cum se desfășoară întâlnirile politicienilor. 

 

De asemenea, cu toții am avut parte și de timp de relaxare în centrul orașului. Un 

oraș extraordinar cu o arhitectură cu adevărat extraordinară, cu piețe pietonale 

înconjurate de sute de ani de cultură specifică zonei. 

 



 

GALA EVENING 

 

Ultima seară a fost reprezentată de Gala Evening. O seară specială, o armoniei 

între eleganță, bucurie, dar și tristețe pentru că în curând totul se va termina... 

Petrecerea a fost organizată de o delegație formată din câte 2 persoane din 

fiecare țară, care au pus la punct toate detaliile, reușind să facă o petrecere de 

care fără îndoială, absolut orice elev care a fost la Otzenhausen își va aduce 

aminte. Nu neapărat pentru ca a fost cea mai "nebună" petrecere, ci pentru că a 

fost ultima petrecere cu tineri din 4 țări diferite, care au legat o prietenie strânsă 

pe parcursul a doar 7 zile. 

Otzenhausen a însemnat pentru toți o experiență mai mult decât extraordinară, 

iar Gala Evening a însemnat ultima suflare a spiritului Otzenhausen 2017... 

 

 

  



Componența grupului Proiect Erasmus +, Otzenhausen - Germania 

(25.02.2017-4.03.2017) 

Andreea Apopei-Alecsiu, Andreea Ioana Bobu, Stefan Ciuntu, Alexandru 

Damian, Elena Ancuța Fetcu, Stefana Elena Holenciuc, Ioan Ieremie, 

Cristiana Irimia, Nicolae Mitrea Muntean, Sabina Diana Panciuc, Răzvan 

Gabriel Prepeliuc, Ioana Teodora Schipor, Medeea Theodora 

Soroceanu, Ștefan Șovea, Ștefan Mihnea Toderaș  și prof. Michaella 

Cornelia Viorica Melinte,  prof. Cristian Sălăgean 


