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                                                               Despre proiect, 

 

Proiectul "Tineret în Acțiune"  ERASMUS +,  Nr. 2017-3-DE04-KA105-016078  cu 

tema: “Wer sind wir und wenn ja, wo wollen wir hin? Auf der Suche nach einer europäischen 

Identität" s-a desfășurat în perioada 24.02-03.03.2018 la Academia Europeană Otzenhausen, 

Germania. 

Colegiul Național "Petru Rareș" este partener în acest proiect alături de licee din 

Finlanda, Germania, Italia și a participat în acest an cu 17 elevi, pe care doresc să-i felicit 

pentru prestația lor excelentă pe perioada de pregătire și desfășurare a seminarului. 

Tema din acest an a facilitat înțelegerea de către elevii din toate țările participante, care 

sunt problemele actuale ale EU și complexitatea lor, acestea fiind dezbătute și prezentate în 

cadrul Workshop-urilor si seminariilor desfățurate la Academia Europeană Otzenhausen, 

Luxembourg, Universitatea din Trier, Parlamentul EU și Consiliul EU din Strasbourg au adus o 

sumă de plusuri pentru toți participanții. 

Experiențe, povești, impresii, sentimente; elevii învață și descoperă locuri, culturi, 

opinii, se descoperă pe sine, se deschid către noi experiențe, către diversitate.  

Elevii Colegiului Național Petru Rareș au lucrat în echipe multinaționale, dezvoltându-

și competențe de comunicare, interculturale, media, sociale, de lucru în echipă, gândirea critică 

în contextul regional și global. 

 

Mulțumiri elevilor: Miruna Preda, Ana Maria Golea și Vlad Pop pentru întocmirea 

acestui material. 

 

Prof. Michaella Melinte 

Prof. Mihail Erhan 



 

 

„Când am ajuns pentru a doua oară pe meleagurile Academiei Europene Otzenhausen 

am pășit cu sfială înafara autocarului, căci știam că va fi ultima dată când voi face asta. Aveam 

sentimente contradictorii, pe de o parte, sufletul îmi era plin de bucurie căci mă întorceam în 

locul acesta plin de amintiri pe care îl simțeam ca pe o altă casă, însă, pe de altă parte, eram 

copleșită de un sentiment de tristețe pentru că părea că această vizită avea să fie un adio. 

Poate vă întrebați: Cum poate locul acesta îndepărtat și plin de străini să fie acasă? E 

mai simplu decât credeți. E acasă pentru că indiferent câtă vreme nu-l vezi atunci când te 

întorci simți că n-ai plecat niciodată, e acasă pentru că îți amintești fiecare cotlon al locului 

chiar și după ce un an a trecut, e acasă pentru că e un loc plin de amintiri, e acasă pentru că 

atunci când pleci știi că îți va fi dor, dar nu în ultimul rând e acasă pentru că e un loc unde 

crești și te dezvolți alături de oameni care mereu vor însemna ceva pentru tine. 

Experiența Otzenhausen mi-a adus prieteni prin colțuri diferite ale lumii, mi-a scos în 

cale mentori adevărați, m-a șlefuit pe mine ca persoană pentru a fi o versiune mai bună a mea, 

m-a făcut un om cu un simț de răspundere mai ridicat în legătură cu lumea în care trăim și 

problemele sale și mi-a dat curajul să lupt mereu pentru lucrurile în care cred. Cel mai 

important însă este că Otzenhausen, așa cum și pe mine m-a făcut, te face să te simți înțeles, 

acceptat și auzit. Este un loc fără bariere, unde o opinie diferită nu este greșită, ci este doar 

diferită, iar să fii diferit este bine, este un loc al auto-cunoașterii, un loc unde ce spui tu 

contează, iar ce faci tu face diferența între azi și mâine. Aici am realizat că poți face orice atât 

timp cât îți dorești asta, aici am realizat că schimbarea pornește de la mine și nu de la cei din 

jurul meu, aici m-am regăsit. 



În încheiere tot ce pot face este să accentuez un imens MULȚUMESC care nu poate 

cuprinde întreaga mea recunoștință pentru șansa acordată, un mulțumesc către academie, un 

mulțumesc către la început partenerii de proiect iar acum prietenii cu care am împărtășit 

această experiență, atât cei de anul trecut cât și cei de anul acesta, un mulțumesc profesorilor 

co-coordonatori, dar nu îl ultimul rând un mulțumesc doamnei Michaella Melinte care și-a 

dedicat timpul pentru a ne fi nu doar profesor sau coordonator, ci și o a doua mamă în a doua 

noastră casă.” (Medeea Soroceanu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Seara Națională 

 

 

 

Seara națională a fost un eveniment cu totul special și deosebit pentru fiecare dintre 

noi. Aceasta a fost reprezentată de ilustrarea de către echipajele fiecărei țări a unor tradiții sau 

obiceiuri, prin muzică și prin dans. Fiecare elev, profesor și coordonator ce a asistat la aceste 

momente a fost cuprins de energia și carisma celor ce își prezentau dansurile și cântecele 

specifice poporului lor. Toate aceste momente au creat o atmosferă de neuitat, care ne-a 

determinat să ne simțit cu adevărat „uniți în diversitate” și să legăm prietenii cu elevii 

finlandezi, germani și italiani.Am acumulat o sumedenie de informații despre cultura și 

tradițiile fiecărei țări participante, deoarece am avut misiunea de a elabora un videoclip sau o 

prezentare PowerPoint ce oferea detalii despre lucrurile specifice fiecărei națiuni. Fiecare 

popor s-a dovedit a avea metode unice și extraordinare de a-și prezenta datinile și cultura, fapt 

datorat creativității participanților. 

Această noapte a fost cu adevărat remarcabilă pentru toată lumea prezentă, deoarece ne-

a demonstrat că nu lucrurile ce ne deosebesc sunt cele care contează, ci dorințele, voința și 

țelurile comune.Dacă doriți să fiți martori la o parte din bucuria simțită în acea seară, vă 

invităm să vizionați următoarele videoclipuri: 

https://www.facebook.com/michaella.melinte/videos/pcb.1855049037899012/1855047017899

214/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/michaella.melinte/videos/pcb.1855049037899012/1855047017899214/?type=3&theater
https://www.facebook.com/michaella.melinte/videos/pcb.1855049037899012/1855047017899214/?type=3&theater


https://www.facebook.com/michaella.melinte/videos/pcb.1855049037899012/1855046947899

221/?type=3&theater 

( Alexandru Lohănel, 10 B; Șerban Cojocariu, 11 B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/michaella.melinte/videos/pcb.1855049037899012/1855046947899221/?type=3&theater
https://www.facebook.com/michaella.melinte/videos/pcb.1855049037899012/1855046947899221/?type=3&theater


 

 

Trier & Luxemburg 

 

 

La Universitatea din Trier, echipele din cele patru țări au luat parte la o prezentare 

despre Uniunea Europeana. Ea a fost bine pregătită și foarte educativă, urmărind istoria UE-

ului din momentele formative până în prezent. Cu o structură clară și bine organizată, această 

prezentare ne-a captat și menținut atenția de-a lungul întregii durate, reușind să ne sedimenteze 

în minte informații noi și perspective diferite asupra unor aspecte deja cunoscute. A fost bine 

primită, informațiile fiind utile pentru o mai bună desfășurare a proiectului. A urmat apoi o 

perioadă de timp liber, care ne-a permis atât să ne relaxăm, cât și să vizităm frumosul oraș. 

Următoarea destinație, PWC Luxembourg, cea mai de amploare firmă de servicii 

financiare din Luxembourg, ne-a prezentat o perspectiva unică asupra diversității în locul de 

muncă și asupra conceptului de "Unitate în diversitate". Această viziune în lumea businessul-ui 

ne-a fost împărtășită la sediul PWC, după ce am vizitat orașul Trier. Atât diversitatea, cât și 

egalitatea, trebuie susținute permanent, iar eforturile companiei de a păstra aceste valori au fost 

evidențiate în cadrul unei prezentări realizate pe gustul adolescenților, din care am reținut 

multe beneficii de ordin financiar și social al diversității la locul de muncă. Echipa noastră a 

considerat această prezentare informativă, ea utilizând date concrete care ilustrau rezultatele 

obținute în urma alegerii firmei de a asigura diversitatea. Am avut ocazia, apoi, de a petrece o 



perioadă scurtă, dar productivă, de timp în Luxembourg, oraș care ne-a impresionat prin 

eleganța sa. 

( Vasile Martin , 11 H; Tiberiu Craiu, 11 H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Parlamentul European și Consiliul European 

-Strasbourg- 

     

Parlamentul European din Strasbourg ne-a uimit încă de la primii pași făcuți înăuntrul 

clădirii, prin stilul arhitectural unic și purtător de valori simbolice, reprezentative pentru 

Uniunea Europeană. Am avut prilejul de a descoperi modalitatea prin care noi legi sunt 

elaborate și adoptate, precum și de a afla ponderea numerică a membrilor fiecărui stat european 

în cadrul Parlamentului. Discursurile celor care ne-au condus prin sălile clădirii ne-au 

determinat să medităm asupra impactului pe care noi, atât ca popor, cât și ca indivizi, îl avem 

asupra unor aspecte ce afectează întreaga Uniune și ne-au făcut să ne dorim să schimbăm în 

bine lumea ce ne înconjoară. 

 



 

 

Prezentarea realizată la Consiliul European din Strasbourg a fost o ilustrare perfectă a 

valorilor Uniunii Europene, îndeosebi a diversității, conform celebrului motto „Unity in 

Diversity”. Aceasta a constituit în vizionarea unui scurt videoclip destinat tineretului, dar și în 

vizitarea și explicarea rolului celor mai importante săli din clădire. Am fost bucuroși să aflăm 

că acest consiliu este compus din membri ai statelor UE, în proporții aproximativ egale. Mai 

mult decât atât, ne-au fost prezentate oportunități de internship, care au atras atenția celor ce 

doresc să urmeze o carieră în domeniul politicii.  

( Valentin Coca, 11 E; Teodor Niță, 11 H; Cernovschi Gabriel, 11 H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Workshops 

 

 

 

Ultimul atelier din cadrul proiectului a avut rolul de a dovedi organizatorilor că, într-

adevăr,  fiecare dintre noi avea să se întoarcă acasă cu anumite cunoștințe dobândite pe 

parcursul seminarelor legate de identitatea europeană. Toate activitățile au fost foarte 

interesante și, prin urmare, a fost dificil să selectăm una dintre ele despre care să spunem 

câteva cuvinte.  

Așadar, unul din workshop-urile noastre preferate a fost cel în care am fost împărțiți în 

echipe și am trecut pe rând pe la toți trainerii, discutând cu fiecare despre câte una din valorile 

Uniunii Europene. Pornind de la viața personală și discrepanțele dintre cele patru țări 

participante la proiect (  România, Germania, Finlanda și Italia ) am dezvoltat diferite subiecte 

pe plan economic, cultural, politic etc., concluzionând cu generalizarea stadiului actual al 

fiecărei țări în relație cu celelalte și dezbaterea unor probleme existente la nivelul Uniunii. Am 

reușit să ne exprimăm părerea și să învățăm lucruri noi despre ceilalți, cât și despre sine. 

Felul în care trainerii ne învățau anumite lucruri prin anumite joculețe ne-a surprins în 

mod plăcut, datorită efectului benefic pe care le-au avut asupra noastră. De exemplu, o bună 

abilitate despre care considerăm că fiecare și-a îmbunătățit-o este vorbitul în public, deprindere 

care sigur se va dovedi folositoare în viitorul apropiat. 

A fost o săptămână extraordinară și ne bucurăm că avem șansa de a participa la acest 

proiect! 

( Cătălina Serdenciuc, 11 F; Ioan Muntean, 11 E; Vlad Cojocariu, 10 G) 



 

 

 

 

Un alt workshop care ne-a atras atenția în mod deosebit a fost chiar cel dintâi, intitulat 

„World Cafe”. În cadrul acestuia ne-am familiarizat cu percepțiile celorlalte țări participante 

asupra Uniunii Europene și am elaborat posibile soluții la actualele probleme ale acesteia. Am 

discutat despre avantajele și dezavantajele apartenenței la UE, dar și despre legi ce ar putea fi 

adoptate în viitorul apropiat pentru a îmbunătăți situația economică a unor state, precum și 

serviciile de educație și sănătate.  

( Maria Borș, 11 E; Miruna Pohoață, 11 F) 

 

 



 

 

Mulțumim! 

 

Acest proiect a fost o oportunitate unică, care ne-a oferit șansa să ne descoperim atât pe 

noi înșine, cât și pe cei care ne înconjoară. Am vizitat locuri superbe și ne-am lărgit 

orizonturile cu ajutorul unor oameni și locuri frumoase ce vor rămâne în amintirea noastră de-a 

lungul veacurilor. Suntem profund recunoscători că am avut ocazia de a lua parte la această 

minunată experiență! 

 



            

       

 

 

          

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 P R O G R A M M 
  
Samstag, 24.02.2018  

  

Bis 16 Uhr Anreise 
  

16.30 – 19.00 Uhr Die Suche beginnt I 

 Kennenlernen der Akademie und des Teams, 

 Erwartungsabklärung, Erläuterung des Programms 

  
19.00 – 20.00 Uhr Abendessen 
  

20.00 – 21.30 Uhr Die Suche beginnt II 
 Kennenlernen in der Gruppe (Ice-breacker und 
 Sprachanimationen) 
  

Sonntag, 25.02.2018  

  

08.00 – 09.00 Uhr Frühstück 

  
09.00 – 10.30 Uhr Wer seid ihr? 
 Thematisches Kennenlernen z.B. Biographie-Bingo, 
 Positionierungsspiel 
  

10.30 – 11.45 Uhr Wer bin ich? Ein Identitätspuzzle I 

 World Café zu folgenden Themen: eigene Identitäten, 

 Mehrfachidentitäten, kulturelle und nationaler Bezugspunkte, 

 etc. 

  

11.45 – 12.00 Uhr Pause 

  

12.00 – 12.30 Uhr Wer bin ich? Ein Identitätspuzzle II 

 Auswertung des World Cafés 

  

12.30 – 14.30 Uhr Mittagessen 

  
14.30 – 16.30 Uhr Identität: Was kann ich (dazu) sagen? I Stoffsammlung 
 Annäherung an den Begriff "Identität" in multinationalen 
 Kleingruppen (mittels Zeitungsüberschriften, Zitaten, etc. mit 
 rhetorischer Anleitung) 
 Antje Brandt und Nicola Speer, EAO 
  

16.30 – 17.00 Uhr Kaffeepause 
  

17.00 – 17.45 Uhr Identität: Was kann ich (dazu) sagen? II Auswertung 
 und Definition 
 Brainwriting und Festlegung der inhaltlichen Schwerpunkte 
 (Festlegung Definition Identität) 
  

17.45 – 18.15 Uhr Vielfalt kennenlernen I: Vorbereitung des 
 internationalen Abends 
 Arbeit in nationalen Kleingruppen 
  

18.15 – 18.30 Uhr Zwischenstopp: Tagesauswertung 



 
 
 

 Methode "Drei Adjektive" in nationalen Kleingruppen 
  

18.30 – 19.30 Uhr Abendessen 
  

19.30 – 21.00 Uhr Vielfalt kennenlernen II: Internationaler Abend 
 Präsentation der Heimatländer und Regionen der 
 Teilnehmenden 
  

Montag, 26.02.2018  

  

08.00 – 09.00 Uhr Frühstück 

  
09.00 – 10.30 Uhr Vielfalt, kein Problem?! I Utopie oder gelebte 
 Wirklichkeit? 
 Reflexion von Vielfalt in der eigenen Biographie 
 Methode: Familienbiographie, Casinospiel 
  

10.30 – 11.30 Uhr Vielfalt, kein Problem?! II Utopie oder gelebte 
 Wirklichkeit? 

 Sensibilisierung für Chancen und Problematiken hinsichtlich 

 Vielfalt (bspw. Diskriminierung) 

 Methode: Ein Schritt vorwärts 

  

11.30 – 11.45 Uhr Pause 
  

11.45 – 12.30 Uhr Vielfalt, kein Problem?! III Utopie oder gelebte 
 Wirklichkeit? 
 Zusammenfassung des Vormittags in internationalen 
 Kleingruppen 
  

12.30 – 14.30 Uhr Mittagessen 

  
14.30 – 16.30 Uhr Vielfalt, kein Problem?! IV Interkulturelle 
 Kommunikation als Grundlage für ein gemeinsames 
 Zusammenleben 
 Interaktiver Vortrag zur Interkulturellen Kommunikation 
 inklusive Simulationsspiel „Insel Albatros“ 
  

16.30 – 17.00 Uhr Kaffeepause 

  
17.00 – 17.45 Uhr Vielfalt, kein Problem?! V Interkulturelle 
 Kommunikation als Grundlage für ein gemeinsames 
 Zusammenleben 
 Fortsetzung des interaktiven Vortrags 

  
17.45 – 18.15 Uhr Vielfalt kein Problem VI: Vorbereitung der Exkursion 
 Kurzer Inputvortrag 
  

18.15 – 18.30 Uhr Zwischenstopp: Tagesauswertung 
 Methode "Drei Adjektive" in nationalen Kleingruppen 
  

18.30 – 19.30 Uhr Abendessen 

  

Dienstag, 27.02.2018  



 
 
 

  

08.00 – 09.00 Uhr Frühstück 
  

09.00 – 10.30 Uhr Fahrt nach Luxemburg 
  

10.30 – 12.00 Uhr Vielfalt, kein Problem?! VII Umgang mit Diversität in 
 der Arbeitswelt 

 Arbeitsgespräch bei PricewaterhouseCoopers Luxemburg zur 
 Umsetzung der Diversity Charter Lëtzebuerg (angefragt) 
  

12.00 – 14.00 Uhr Mittagessen in Kleingruppen und Zeit zur freien Verfügung 

  
14.00 – 15.00 Uhr Fahrt nach Trier 

  
15.00 – 16.30 Uhr Vielfalt, kein Problem?! VIII Diversity im Spannungsfeld 
 nationaler Indentitätskonstruktion 
 Arbeitsgespräch an der Universität Trier (German-Canadian 
 International Training Research Group 'Diversity') (angefragt) 
  

16.30 – 18.00 Uhr Zeit zu freien Verfügung in Trier 
  

18.00 – 19.00 Uhr Rückfahrt nach Otzenhausen 
  

19.00 – 20.00 Uhr Abendessen 
  

Mittwoch, 28.02.2018  

  

08.00 – 09.00 Uhr Frühstück 

  
09.00 – 09.30 Uhr Vielfalt, kein Problem?! IX Auswertung der Exkursion 
 Auswertung der Exkursion: Austausch in multinationalen 
 Kleingruppen und Diskussion im Plenum 
  

09.30 – 11.30 Uhr Auf der Suche nach einer europäischen Identität: I 
 Wertegemeinschaft oder Zweckverband? 
 Statuentheater und Wertebörse 
  

11.30 – 11.45 Uhr Pause 

  
10.45 – 12.30 Uhr Auf der Suche nach einer europäischen Identität: II 
 Wertegemeinschaft oder Zweckverband? 
 Multinationale Workshops zu europäischen Werten 
  

12.30 – 14.30 Uhr Mittagessen 

  
14.30 – 16.45 Uhr Auf der Suche nach einer europäischen Identität: III 
 Die vielen Gesichter Europas 
 Themen suche via Brainwriting und anschließende Arbeit in 
 multinationale Workshops zu folgenden Themen 
 Renationalisierung, Desintegration, Brexit, proeuropäische 
 Bewegungen, etc. 
  

16.45 – 17.15 Uhr Kaffeepause 

  

17.15 – 17.45 Uhr Auf der Suche nach einer europäischen Identität: IV 



 
 
 

 Die vielen Gesichter Europas 

 Auswertung der Arbeit in den multinationalen Workshops 

  
17.45 – 18.15 Uhr Europa auf politischer Ebene - gemeinsame Werte, 
 gemeinsame Identität? I 
 Vorbereitung der Exkursion 
  

18.15 – 18.30 Uhr Zwischenstopp: Tagesauswertung 
 Methode "Drei Adjektive" in nationalen Kleingruppen 
  

18.30 – 19.30 Uhr Abendessen 

  
Donnerstag, 01.03.2018  

  

06.00 – 07.00 Uhr Frühstück 
  

07.00 – 10.00 Uhr Fahrt nach Straßburg 
  

10.00 – 11.30 Uhr Europa auf politischer Ebene - gemeinsame Werte, 
 gemeinsame Identität? II Das europäische Parlament 
 Arbeitsgespräch im Europäischen Parlament 

  
11.30 – 12.30 Uhr Mittagessen in Kleingruppen und Zeit zur freien Verfügung 
  

12.30 – 14.30 Uhr Europa auf politischer Ebene - gemeinsame Werte, 
 gemeinsame Identität? III Der Europarat 
 Stadterkundung mit Interviewfragen 
  

14.30 – 16.00 Uhr Europa auf politischer Ebene - gemeinsame Werte, 
 gemeinsame Identität? VI Der Europarat 
 Arbeitsgespräch im Europarat 

  
16.30 – 19.30 Uhr Rückfahrt nach Otzenhausen 
  

19.30 – 20.30 Uhr Abendessen 
  

Freitag, 02.03.2018  

  

08.00 – 09.00 Uhr Frühstück 
  

09.00 – 09.30 Uhr Europa auf politischer Ebene - gemeinsame Werte, 
 gemeinsame Identität? V 
 Auswertung der Exkursion Austausch in multinationalen 
 Kleingruppen und Diskussion im Plenum 
  

09.30 – 10.30 Uhr Auf der Suche nach einer europäischen Identität: V Die 
 vielen Gesichter Europas 
 Einführung in die Zukunftswerkstatt und Festlegung von 
 Schwerpunkten via Brainwriting 
  

10.30 – 12.30 Uhr Auf der Suche nach einer europäischen Identität: VI Die 
Dazwischen 15 Minuten Pause vielen Gesichter Europas 
 Zukunftswerkstatt: Arbeit in multinationalen Gruppen zu von 
 der Gruppe ausgesuchten Schwerpunkten 
  



 
 

12.30 – 14.30 Uhr Mittagessen 
   

14.30 – 16.45 Uhr Auf der Suche nach einer europäischen Identität: VII 
  Die vielen Gesichter Europas 
  Fertigstellung der Zukunftswerkstatt 
   

16.45 – 17.15 Uhr Kaffeepause 
   

17.15 – 17.45 Uhr Auf der Suche nach einer europäischen Identität: VII 
  Die vielen Gesichter Europas 
  Präsentation der Ergebnisse mit Abschlussdiskussion 
   

17.45 – 18.30 Uhr Was haben wir gefunden? Auswertung der Woche 
  Zielscheibe, mündliche und schriftliche Evaluation 
   

18.30 – 19.30 Uhr Abendessen 
   

20.00 Uhr Abschiedsabend 
  (von den Teilnehmenden selbstständig organisiert) 
  

Samstag, 04.03.2018  

   

08.00 – 09.00 Uhr Frühstück 

  

Im Anschluss Abreise der Gruppen 
   

 

Soweit nicht anders angegeben, werden die Einheiten vom Tagungsteam durchgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


