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DESPRE PROIECT 

 

Proiectul "Tineret în Acțiune" ERASMUS +, Nr. 2018-3-DE04-KA105-017109 cu tema: “Grassroots, self-

commitment and ecodictatorship: Can democracy achieve sustainable development?" s-a desfășurat în 

perioada 22.02-03.03.2019, la Academia Europeana Otzenhausen, Germania. 

 

 Temele "Dezvoltarea 

durabila" si "Incalzirea 

globala", extrem de 

prezente, actuale si  

interesante pentru oricare 

dintre noi, pe lângă 

oportunitățile oferite, au 

fost o mare provocare 

pentru toti elevii. 

Modul de lucru in echipe 

multinationale, prezentarile, 

au determinat elevii la un 

altfel de "lucru" in cadrul 

temelor: "Sustainnability: 

what is it worth to me?",  

"We negotiate the climate!"  

"Climate protection at the 

United Nations", "We are 

strong together!"  

 

Dorim să remarcam 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.  

 

Felicitam elevii noștii pentru prestația excelentă și le mulțumim: Bijec Raisa, Ciot Tudor, Coca Valentin, 

Dan Ionut, Dumistracel Eliza, Greculeac Ioana, Grosu Matei, Martin Vasile, Morar Tudor, Olaru Maria, 

Preda Miruna, Reut Greta, Surdu Bianca, Tirnovan Daria, Todiras Bogdan. 

 

Prof. Mihail Erhan 

Prof. Michaella Melinte 
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„International Evening” 
 

  
Există o combinație de experiențe 

avand in vedere întâlnirile internaționale 
și proiectele care au făcut ca proiectul 
Otzenhausen să fie absolut fascinant. Cred 
că cel mai important factor, pe lângă 
informațiile valoroase pe care le obținem 
cu privire la problemele contemporane, 
este că avem șansa de a explora culturi 
noi și nu numai să vedem tradițiile unei 
țări, ci să avem șansa de a face schimb de 
idei cu oameni care reprezintă acea 
cultură. Acesta este motivul pentru care o 
seară internațională are loc, pentru a crea 
un salt între oameni din diferite 
naționalități, pentru a descoperi tradițiile, 
cum ar fi un dans specific sau o anumită 
îmbrăcăminte tradițională, care duc la alte 
curiozități. Cu aceste curiozități, încep 
conversațiile adolescenților care vor 
evolua în prietenii internaționale. 
  
 

 
Seara internațională este cea mai 

interesantă activitate care are loc în acest 
proiect. Țări cum ar fi Germania, Finlanda, 
România și Italia se cunosc "reciproc" și 
culturile prin performanțe diferite. Ei au 
dansat, au cântat, au făcut o vizită despre 
țara lor și au făcut o prezentare despre orașul și școala lor. Acest eveniment este începutul orizonturilor 
de deschidere pentru alte culturi și tradiții și, de asemenea, pentru noi prietenii. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Link-uri catre videoclipuri : Dansul grupului roman, ,, Oda bucuriei ‘’ la pian 

https://www.youtube.com/watch?v=YxRyYvseNbU
https://www.youtube.com/watch?v=mxAlL4hnpw0
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Din Kyoto, Paris și Katowice: pe drumul spre o dezvoltare durabilă 

  

Acesta a fost titlul unei 

prezentări foarte interesante 

despre durabilitate, făcută de 

unul dintre membrii academiei, 

numit Alex. Folosindu-se de 

această prezentare, ne-a făcut 

sa conștientizăm schimbările 

climatice, cauzele antropice și, 

de asemenea, ne-a arătat multe 

alte lucruri fascinante.  

 

În primul rând, am aflat 

că dezvoltarea durabilă nu se 

referă doar la protecția 

mediului. De fapt, acesta este 

doar un pas din cele trei. Există încă două lucruri pe care trebuie să le cunoaștem atunci când vine vorba 

de dezvoltarea durabilă: partea socială și cea economică.  

 

Apoi, ni s-au prezentat 

niște termeni interesanți, de 

exemplu apa virtuală, 

,,amprenta lăsată de picior” și 

,,amprenta lăsată de mână”. 

Ultimii doi m-au impresionat cel 

mai mult. ,,Amprenta lăsată de 

picior” reprezintă amprenta 

negativă pe care o lăsați pe 

planetă, iar ,,amprenta lăsată de 

mana” o reprezintă pe cea 

pozitivă. În majoritatea cazurilor, 

,,amprenta lăsată de picior” a 

fiecăruia este mai mare decât 

,,amprenta lăsată de mână” 

acesta fiind un lucru rău.  
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Nu în ultimul rând, Alex ne-a povestit despre Summit-urile Pământului. Ele reprezintă semnificații 

decenale ale liderilor mondiali, organizați din 1972, cu ajutorul Organizației Națiunilor Unite, pentru a 

ajuta la definirea căilor de stimulare a dezvoltării durabile la nivel mondial. Alex ne-a prezentat despre ce 

au fost toate întâlnirile, dar ne-a spus mai multe despre întâlnirile cele mai relevante care au avut loc la 

Kyoto, Paris și Katowice.  

 

În cele din urmă, ne-a prezentat toate cele 17 SDG-uri (Obiective globale de dezvoltare durabilă) 

și ne-a convins ca aceste obiective pot fi atinse, dar toată lumea trebuie să se dezvolte satisfăcând nevoile 

prezentului fără a compromite capacitatea viitoarei generații de a-și satisfice propriile nevoi. Despre asta 

este vorba - viitor! Dacă ne pasă de asta, ar trebui să începem să facem ceva! 
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Metz 

 

Prin intermediul acestui 

proiect am avut 

oportunitatea de a vizita 

orașul Metz din Franța. Cele 4 

națiuni au luat parte la 

prezentarea principiului de 

dezvoltare sustenabilă din 

cadrul orașului. Un 

reprezentat ne-a oferit 

informații importante și utile , 

care ne-au captat atenția 

timp de o oră și au reușit să 

ne schimbe perspectiva de a 

ne crea viitorul. Un exemplu 

elocvent ar fi că locuitorii 

orașului folosesc mai des 

bicicletele în detrimentul 

mașinilor, iar pungile de plastic au fost înlocuite cu pungi de hârtie.  

Aceștia își doresc ca 

generațiile viitoare să  

trăiască  într-un mediu 

curat lipsit de poluare. 

Prezentarea a avut un 

succes și ne-a făcut să  

conștientizăm cât de 

important este mediul 

în care trăim.  

Apoi, a urmat timpul 

liber alocat, care ne-a 

oferit posibilitatea de 

a vizita faimoasa 

catedrală “Saint 

Étienne de Metz” și să 

explorăm străzile 

orașului.  
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We negotiate the climate 

 

 

Ca parte a Seminarului de Dezvoltare Durabilă, miercuri am avut o zi de conferință. A 

fost o simulare de conferință a Organizației Națiunilor Unite care ne-a făcut într-adevăr să ne 

confruntăm cu situații reale privind climatul. După ce am ales regiunea noastră (Nigeria, SUA, 

UE, Arabia Saudită, AOSIS și China) sau compania (Combustibili fosili, Trina Solar, Media și 

ONG: Salvați planeta, Oamenii de știință) Am pregatit discursuri și strategii pentru conferințe.  

 

În primul rând, la conferința de debut, fiecare entitate și-a prezentat intențiile și statutul și 

apoi au început negocierile. Toată lumea a vrut să-și îndeplinească nevoile pentru apă curată, 

energie regenerabilă și venituri, așa că a trebuit să stabilim oferte pentru a asigura dezvoltarea 

echipei noastre.  

 

În al doilea rând, după prezentarea negocierilor, au apărut o mulțime de conflicte și a 

trebuit să ne ocupăm de problemele noastre și să negociem încă o dată pacea. La conferința 

finală, organizatorii au prezentat un document cu rezoluții finale pentru a obține o bază comună 

în ceea ce privește problemele climatice. Fiecare țară și-a exprimat opinia și a votat pentru sau 

împotriva rezoluțiilor pentru a obține un rezultat final al nevoilor și obiectivelor pe care trebuie să 

le atingem.  

 

În ceea ce mă privește, această experiență ne-a provocat într-adevăr să gândim și să 

acționăm pe baza unei strategii complexe cu privire la nevoile echipei noastre. Am obținut o 

mulțime de informații despre problemele climatice, punându-ne în centrul problemei. A fost o 

mare experiență care a avut un mare impact asupra seminarului. 

 

 

Link-uri catre videoclipuri: Prezentarea a congresului, Discursuri 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LS-VZp9XFDo
https://www.youtube.com/watch?v=P0W8c2AkX_8
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Bonn 

La 28 februarie, 

seminarul nostru a avut loc la 

Bonn. După ce ne-am 

familiarizat cu subiectul 

dezvoltării durabile, am avut 

șansa de a vorbi cu membrii 

personalului Comisiei Europene, 

Reprezentanța Regională Bonn. 

El ne-a povestit despre locul de 

muncă acolo și despre 

obiectivele pe care le-au atins 

până acum.  

 

 

 

Celălalt punct principal al întâlnirii noastre a constat într-o discuție despre Conferințele privind 

schimbările climatice: obiectivele acestor conferințe, o scurtă descriere a modului în care acestea se 

desfășoară (cât durează, care este procesul de votare), câteva exemple de conferințe de succes (Kyoto-

1997 , Katowice-2018) și unele care au fost mai puțin reușite. 
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Apoi, am avut timp liber să 

vedem Bonn la începutul 

carnavalului. Înainte de a pleca la 

Otzenhausen, am făcut un tur al 

Bundeshaus, clădirile guvernului 

de formare. Așezat în sala de 

conferințe, am aflat mai multe 

despre construirea și istoria sa. 
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Where do we go from here ? 

 

 

 

Cu regret, intrăm ultima oară în camera în care am învățat totul despre durabilitate și 

despre cum să facem lumea un loc mai bun în același timp și participăm la ultimul seminar.  

La început am 

vorbit despre cum putem 

să salvăm lumea noi 

înșine și ce trebuie să 

facem, chiar dacă sunt 

lucruri mici, pentru a 

începe să trăim o viață 

lungă și durabilă. După 

această lungă dezbatere, 

Christian ne-a provocat 

pentru o ultimă oară și a 

venit cu o activitate foarte 

interesantă în care 

echipele multinaționale 

trebuiau să facă 

videoclipuri de diverse 

teme; teme legate de tot 

ceea ce a fost discutat pe 

parcursul săptămânii.  

 

 

Apoi, echipele au avut 

timp să lucreze la proiectele 

lor și trebuie să spun că toată 

lumea a avut parte de multă 

bucurie în a face aceste 

videoclipuri. După ore 

îndelungate de muncă grea, a 

fost timpul să prezentăm 

proiectele noastre finale.  
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Videoclipurile au fost cu adevărat amuzante pe de o parte, dar pe de altă parte ne-au 

ajutat să înțelegem ce impact avem asupra lumii și că schimbările climatice sunt o problemă 

foarte gravă.  
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În cele din urmă, am vorbit 

despre tot ce am realizat întreaga 

săptămână și care a fost activitatea 

noastră favorită / cea mai puțin 

favorită acolo. Începând cu acea zi, 

cu toții încercăm să trăim o viață 

durabilă și să ne asigurăm că 

răspândim  conștientizarea 

pericolului present datorită lipsei de 

durabilitate la prieteni, familie, colegi 

de clasă și chiar profesori. 
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P R O G R A M 

 

Saturday, 23 February 2019  

Until 16   Arrival  

16.30 – 19.00   Here we go I 

Getting to know the academy and the team, clarification of 

expectations, programme explanation 

19.00 – 20.00   Dinner 

20.00 – 21.30   Here we go II  

Getting to know each other and playful introduction to seminar 

topics in multinational small-groups 

Sunday, 24 February 2019  

08.00 – 09.00   Breakfast 

09.00 – 10.00   We are strong together! 

Cooperation game for practicing intercultural teamwork and 

evaluation 

10.30 – 12.30   

15 minutes break in between 

On the importance of intercultural communication for a collective 

togetherness... 

Interactive impulse lecture 

12.30 – 14.30    Lunch 

14.30 – 16.30    Sustainability: What is it worth to me? 

Simulation games on the subject of personal and social value 

persuasions and evaluation 

16.30 – 17.00   Coffee break 

17.00 – 18.15   Sustainable? I already live sustainably 

Method: Placemat and subsequent plenary discussion 

18.15 – 18.30   Intermediate stop: daily evaluation 

Method "Three Adjectives" in Small National Groups 

18.30 – 19.30   Dinner 

19.30 – 21.00   European Evening 
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My country, my region, my city, my education: Interactive 

presentation by the participants considering political, economic, 

geographical, historical and cultural aspects. 

Monday, 25 February 2019  

08.00 – 09.00   Breakfast 

9.00 – 12.30 

15 minutes break in between 

From Kyoto, Paris and Katowice: On the way to a sustainable 

development? 

Keynote lecture and multinational small group work 

Leader: Alexander Metternich, EAO (inquired) 

12.30 – 13.30   Lunch 

13.30 – 15.30    Drive to Metz 

15.30 – 17.00    Encouraging Sustainability: Sustainable urban planning using the 

example of the city of Metz. 

Working discussion with Mr. Friderich, Department of Urban Ecology 

and Sustainable Development of the City of Metz 

17.00 – 19:30   Dinner and free time  

19:30 – 21:30   Drive to Otzenhausen 

Tuesday, 26 February 2019  

08.00 – 09.00   Breakfast 

09.00 – 9.45   Intermediate stop: daily evaluation 

Daily evaluation and evaluation of the work interview 

9.45 – 12.30   

15 minutes break in between 

COP Otzenhausen: We negotiate the climate! I 

Planspiel: Thematische Einarbeitung in multinationalen Kleingruppen 

12.30 – 14.30 

Lunch break 

14.30 – 15.30 COP Otzenhausen: We negotiate the climate! II 

Business game: Negotiation training 

15.30 - 17.00 COP Otzenhausen: We negotiate the climate! III 

Business game: Rhetoric 

17.00 – 18.00 COP Otzenhausen: We negotiate the climate! IV 

Business game: Strategy session 
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18.00 – 18.30 Intermediate stop: daily evaluation 

Method "Three Adjectives" in Small National Groups 

19.00 – 20.00 Dinner 

21.00 European bowling evening (voluntary) 

Wednesday, 27 February 2019 

 

08.00 – 09.00 Breakfast 

9.00 – 12.30 

15 minutes break in between 

COP Otzenhausen: We negotiate the climate! V 

Business game: Negotiation rounds 

12.30 – 14.30   Lunch 

14.30 – 16.30   COP Otzenhausen: We negotiate the climate! VI 

Business game: Negotiation rounds 

16.30 – 17.00   Coffee break 

17.00 – 18.00 COP Otzenhausen: We negotiate the climate! VII 

Business game: Final conference and presentation of the results 

18.00 – 18.30   Climate protection at the United Nations: Toothless tiger or 

ecological dictatorship? I 

Preparation of the excursion, formulation of questions for the 

working discussion at the UNFCCC 

18.30 – 18.45   Intermediate stop: daily evaluation 

Method "Three Adjectives" in Small National Groups 

19.00 – 20.00   Dinner 

Thursday, 28 February  2019  

06.00 – 07.00   Breakfast 

07.00 – 10.00   Drive to Bonn 

10.00 – 11.30    Climate protection at the United Nations: Toothless tiger or 

ecological dictatorship? II 

Working session at the Secretariat of the United Nations Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC) (inquired) 

11.30 – 13.30   Lunch (packed lunches) and time for free disposal 

13.30 – 16.00    Sustainability in the city 
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Deciphering the signs of sustainable development in the city and 

comparing them with Bonn in small multinational groups. 

16.00 – 19.00 Drive to Otzenhausen 

19.00 Dinner 

Friday, 01 March 2019  

08.00 – 09.00   Breakfast 

09.00 – 10.00   Intermediate stop: daily evaluation 

Method "Three adjectives" in small national groups and debriefing of 

the UNFCCC working session 

10.00 – 11.00   Where do we go from here? I 

Summary of the results of the week in key messages in small 

multinational groups 

11.00 – 11.15   Break 

11.15 – 12.30    

 

Where do we go from here? II 

Multimedia implementation of the key messages with the young 

adult target group, in small multinational groups 

12.30 – 14.00    Lunch 

14.00 – 16.30   

 

Where do we go from here? III 

Continuation of the small multinational groups 

16.30 – 17.00    Coffee break 

17.00 – 17.30   Where do we go from here? IV 

Presentation of the results with final discussion 

17.30 – 18.30    Evaluation of the week 

Target, verbal and written evaluation 

18.30 – 19.00   Preparation of the multicultural farewell evening 

19.00 – 20.00   Dinner 

21.00   farewell evening  

(independently organised by the participants 

Saturday, 02 March 2018  

08.00 – 09.00   Breakfast 

Subsequent Departure of groups 

 


