
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? Teil II" s-a desfășurat în perioada 27.10-02.11.2018 la 

Helmi Business College Helsinki, Finlanda. 

Seminarul , susținând activitățile de învățare nonformală, a avut ca scop promovarea cetățeniei 

active în rândul tinerilor, dezvoltarea sentimentelor de solidaritate și toleranță, promovarea 

cooperării europene. 

Printre temele dezbătute, dorim să amintim: "A voyage in time cultural heritage", "Our Europe, 

our culture", "Back to the future: A monument for Europe", precum și "Our Europe: An 

international evening". 

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, dorim să remarcăm prestația echipei 

Colegiului Național "Petru Rareș" pentru perfecțiunea pe care au dorit să o atingă pe toată 

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

Felicităm elevii noștri pentru prestația excelentă și le mulțumim: Borș Maria, Brădățanu Petruța, 

Coca Valentin, Craiu Tiberiu, Gole Ana Maria, Lungoci Teodora, Martin Vasile, Niță Teodor, 

Pohoață Miruna, Pop Vlădut, Preda Miruna, Serdenciuc Cătălina, Soroceanu Medeea, Toderaș 

Ștefan. 

Prof. Michaella Melinte 

Prof. Mihail Erhan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Nici nu oprise bine avionul care ne ducea la Helsinki, pe Aeroportul  Internațional  situat în 

orașul Vantaa, că am simțit cum emoțiile mă copleșeau. Era prima dată când făceam parte dintr-

un astfel de proiect și era firesc ca, odată cu entuziasmul care îmi punea sângele în mișcare, să 

fiu cuprinsă și de un sentiment de neliniște , generat de zecile de întrebări care îmi treceau 

intruziv prin minte. 

Cu mult peste așteptările mele, m-am trezit întâmpinată de oameni care și-au asumat spontan 

rolul de familie, în cadrul căreia, încet-încet, am ajuns să ne șlefuim unii pe alții, încurajându-ne 

să dezvoltăm un interes în cucerirea unei singure limite rămasă de depășit: propriile noastre 

preconcepții. 

Anul acest, tema proiectului “Youth in Action” a fost “ European Identity – Cultural Heritage“, 

sugerând rolul important al moștenirii culturale atât în cunoașterea de sine , cât și în unitatea 

tuturor cetățenilor europeni. Trecutul nostru ne aparține, dar doar cei care își doresc cu adevărat 

îl pot accesa, implicându-se în cunoașterea și valorificarea lui. În ajutorul celor interesați vin 

reprezentanții Academiei Europene Ozenhausen, care organizează seminare pentru studenții 

doritori de explorarea unui substrat al propriilor identități, știut fiind faptul  că depășirea 

granițelor impuse de diferențele culturale poate facilita și îmbunătățirea relațiilor internaționale, 

susținute de către elevii care, în scurt timp, vor deveni viitorii stâlpi ai societății. 



Interesul trainerilor pentru sporirea curiozității și implicării elevilor celor patru școli participante 

în aceste problematici actuale ne îndeamnă la acțiune. Sporindu-ne cunoștințele și  deprinderile, 

ajutându-ne să facem primii pași în cercetarea background-ului nostru cultural, ne-au creat o 

bună oportunitate  de a ne implica în modelarea propriului viitor. 

Intr-adevăr, despărțirea de acele meleaguri și persoane, care își gravaseră deja un loc special în 

sufletul nostru, a fost dureroasă, însă am luat cu noi amintirea timpului petrecut împreună cu 

folos, devenind, într-un final, mai bogați cu o poveste…” (Lungoci Teodora) 

 



Seara națională 

 

 

 

 

Seara națională a fost un eveniment cu totul special și deosebit pentru fiecare dintre noi. 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 simțim cu adevărat „uniți în diversitate” 

și să învăţăm câte ceva din fiecare cultură în parte (finlandeză, germană şi italiană). Am 



acumulat o sumedenie de informații şi am descoperit  tradițiile fiecărei țări participante, deoarece 

am avut misiunea de a face tot posibilul să îi includem în propriile obiceiuri şi tradiţii care ne 

formează pe noi ca popor. Fiecare grup 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.2264996330237612/226498216357236

2/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/michaella.melinte/videos/pcb.2264996330237612/226499031357154

7/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/michaella.melinte/videos/pcb.2264996330237612/226499296690461

5/?type=3&theater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/michaella.melinte/videos/pcb.2264996330237612/2264982163572362/?type=3&theater
https://www.facebook.com/michaella.melinte/videos/pcb.2264996330237612/2264982163572362/?type=3&theater
https://www.facebook.com/michaella.melinte/videos/pcb.2264996330237612/2264990313571547/?type=3&theater
https://www.facebook.com/michaella.melinte/videos/pcb.2264996330237612/2264990313571547/?type=3&theater
https://www.facebook.com/michaella.melinte/videos/pcb.2264996330237612/2264992966904615/?type=3&theater
https://www.facebook.com/michaella.melinte/videos/pcb.2264996330237612/2264992966904615/?type=3&theater


Porvoo & Suomenlinna 

 

Printre locurile pe care le-am vizitat și m-au impresionat în Finlanda se află insula Suomenlinna. 

Îmi amintesc acea zi în care am pășit sfioși, în ciuda frigului, pe feribot și am așteptat cu sufletul 

la gură să vedem locul în care urma să ne petrecem după-amiaza. Am fost împărțiți pe grupe, 

ghidați de studenții de la școala de turism, care au însuflețit peisajul cu istorisiri pline de culoare. 

De departe puteam distinge vegetația care îmbrățișa căsuțele ce stăteau ca niște martori tăcuți ai 

trecerii timpului, sporind dorința noastră de a descoperi tainele acelor locuri. Când am ajuns, am 

descoperit un loc liniștit, parcă desprins din alt univers, un mic paradis verde, acoperit ici colo de 

petice de zăpada. Ne-am gândit la șansa locuitorilor din acel mic colț de rai de a admira în 

fiecare zi aceste minuni ale unui loc apropiat de Helsinki, dar izolat de forfota urbană. Insula 

găzduiește o fortificaţie ce datează de la mijlocul secolului al XVIII-lea, folosită pentru apărare; 

am rămas surprinși când am aflat că aceasta a fost proiectată astfel încât curenții să împiedice 

bombardamentul spre insula, dar orice proiectil lansat de acolo să ajungă cu o precizie foarte 

mare la destinație. 

Priveliștea de nedescris, un univers neatins de prezent, parcă rămas captiv in trecut, ne conducea 

discret pe cărările istoriei, dezvăluindu-și treptat secretele și lăsându-ne să trăim emoții intense 

ce nu pot fi surprinse in cuvinte. 

 



În timp ce ne plimbam pe străzile pietruite din Porvoo, am avut ocazia sa retrăim fragmente ale 

istoriei locului. Totul părea neatins de influențe contemporane, lăsându-ne impresia că ne 

întorseserăm în timp. Una dintre cele mai vechi biserici din Finlanda putea fi regăsită aici, fiind 

un adevărat simbol al credinței și al libertății și totodată un adăpost pentru călătorii înfrigurați. 

Admirând locurile, totul părea a face parte dintr-un basm. Micul oraș aducea împreună oamenii 

cu cele mai blânde inimi, cea mai bună ciocolată din lume și duzine de magazine pline de șosete 

călduroase, în timp ce aerul mirosea pregnant a iarnă. 

În inimile noastre se instalase un sentiment pe care nu l-am putea uita, căci această călătorie s-a 

dovedit a fi hrană pentru sufletul nostru și ne-a reamintit că frumusețea stă în lucruri simple și că 

a păstra cultura care ne-a fost dată este unicul lucru care poate să asigure că un popor - cu toate 

tradițiile și principiile lui, rămâne viu chiar și în inimile oamenilor din colțuri diferite ale lumii. 

 

 



World Cafe 

 

În cadrul proiectului "Tineret în acțiune" au existat o serie de activități menite să îmbunătățească 

înțelegerea participanților a diverselor culturi din fiecare dintre cele patru țări participante. 

Activitatea World Café constă în formarea de grupuri internaționale de până la 10 persoane, care 

apoi discută despre un anumit subiect precum istoria, muzica, drepturile omului și arhitectura. 

Grupurile nou formate aduc idei privind conceptele alese, își dau frâu liber creativității pe o foaie 

de hârtie și ajung să tragă concluzii pe baza acestora.Exercițiul este în așa fel conceput, astfel 

încât fiecare participant să își exprime opinia cu privire la fiecare temă. Finalitatea acestuia 

constă în prezentarea liberă a fiecărei idei și discuții pe baza acesteia.  

Proiectul se dovedește cu atât mai semnificativ cu cât luăm în calcul contribuția fiecărui elev și 

interacțiunea dintre coechipieri. Prietenii au fost legate, idei au fost împărtățite și, în final, 

importanța patrimoniului cultural pentru fiecare dintre noi a căpătat un contur bine definit. 

 



Creativitate în acțiune 

 

Ultima zi s-a desfășurat în termeni creativi: împărțiți pe grupe în funcție de talentele și interesele 

noastre, pictura, teatrul sau cinematografia, am dat viață unui proiect care reflecta cunoștințele și 

sentimentele care au definit săptămâna noastră de neuitat din Helsinki. Fiecare dintre noi a pus 

suflet și efort în realizarea unei creații ce transmitea un mesaj puternic despre însemnătatea 

incontestabilă a patrimoniului european, a valorilor și țelurilor noastre comune. În final am 

înțeles că prin artă, cea mai pură, simplă cale de a transmite emoție și implicare, putem să 

impregnăm în oamenii din jurul nostru ideea de unitate în diversitate. 

Emoție, prietenie, sentiment de apartenență la ceva mai mare și mai însemnat decât fiecare dintre 

noi – aceste cuvinte descriu ceea ce se ascundea, de fapt, în spatele scenetelor, a videoclipurilor 

și a desenelor pe care le-am realizat cu multă trudă și creativitate.  

 

 

 



În final, dorim să le mulțumim încă o dată celor care au făcut posibilă această experiență unică 

posibilă, domnilor profesori Michaella Melinte și Mihail Erhan, și fiecărui elev și îndrumător 

care au făcut această călătorie una de neuitat. #HelSem2k18 va rămâne ca o pecete pe inima 

noastră, iar în viitor ne vom aminti cu multă dragoste și melancolie de aceste clipe. 

Zum Schluss wollen wir uns bei Christian Kiefer und der Europäische Akademie 

Otzenhausen für diese einzigartige, unvergessliche Erfahrung bedanken. In der Zukunft 

werden wir uns an unsere Zeit in Helsinki mit riesigen Zufriedenheit und  Melancholie 

erinnern.  

Semnat, gașca de copii participanți =) 

 



 


