“Tineret în acțiune”
“Youth in Action”
"Tineret în Acțiune" (Youth in Action) este programul Uniunii Europene
care susține activitățile de învățare nonformală pentru tineri, prin finanțarea de
proiecte. Acesta vine în continuarea programului "Tineret" (Youth) și va fi
implementat în perioada 2007 - 2013. Programul, cu finanțare de la Comisia
Europeană, vizează promovarea cetățeniei active în rândul tinerilor, dezvoltarea
sentimentelor de solidaritate și toleranță, sprijinirea înțelegerii reciproce între
tinerii din diferite țări, promovarea cooperării europene și contribuția la
îmbunătățirea calității sistemelor de susținere a activității de tineret.
În anul școlar 2012-2013, Academia Europeană Otzenhausen a organizat
în cadrul proiectului „Tineret în Acțiune” seminarul cu tema „Youth in Dialogue
with Green Economy” cu elevi din Germania, România, Finlanda, Italia. Echipa
României a fost formată din 6 elevi de la Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” și 6
elevi de la Colegiul Național “Petru Rareș”: Teodorescu Andreea, Gitman Cristina,
Măciuca Olga, Ionesi Lucian, Roșu Octavian, Robciuc Claudiu. Programul a fost:

Sunday, February 24, 2013
Arrival by 17.00
Check-in of participants
18.00 – 18.30
Presentation of the internal regulations and tour
of the premises
18.30
Dinner
20.00 – 21.30
Ice breaking activities, intercultural getting-toknow-you games, playful introduction to the
theme
Monday, February 25,
2013
08.00 – 09.00
Breakfast
09.00 – 12.30
Part I
Simulation game "Financial and economic crisis",
an introduction to the theme; concept, direction
and realisation Dr. Dirk Solte
12.30 – 14.30
Lunch
14.30 – 18.30
Part II

18.30
20.00

Tuesday, February 26,
2013
08.00 – 09.00
09.00 – 12.30

12.30 – 14.30
14.30 – 18.30

18.30
Wednesday, February 27,
2013
07.30 – 08.30
08.30 – 09.30
09.30 – 12.30

12.30 – 14.30
14.30 – 17.30

17.30
19.00

Simulation game "Financial and economic crisis",
more details on the topic; concept, direction and
realisation Dr. Dirk Solte + EAO Team
Dinner
International evening, intercultural party with
music, dance and traditional dishes

Breakfast
Building bridges Part I: Keynote lecture
“intercultural communication, values and
identities” followed by an intercultural interaction
exercise (excursion to Albatross Island) including
evaluation and discussion
Lunch
Building bridges Part II: Keynote lecture “the
sustainability triangle” and interactive workshop
"sustainability in Germany, Romania, Finland and
Italy", aspects of a sustainable economic,
ecological and social system
Dinner

Breakfast
Departure for Taben-Rodt
We are a team Part I: “Taben experience
workshop", active outdoor team building activities
at the adventure park with a view to
strengthening the group's cohesion and
promoting self-reflection, Andreas Puschnig
Joint lunch at the seminar premises in Taben-Rodt
We are a team Part II: “Taben experience
workshop", active outdoor team building activities
at the adventure park with a view to
strengthening the group's cohesion and
promoting self-reflection, Andreas Puschnig
Return to Otzenhausen
Dinner

Thursday, February 28,
2013
07.30 – 08.15
08.15
09.00 – 12.30

12.30 – 14.00
14.00 – 15:00
15.30 – 17.00

17.00
17.30 – 18.30
18.30
Friday, March 1, 2013
08.00 – 09.00
09.00 – 12.30

12.30 – 14.30
14.30 – 18.30

18.30
Saturday, March 03, 2013
08.00 – 09.00
09.00 – 16.00
With 15 min. break

Breakfast
Departure to Neunkirchen
Restructuring the economy: a challenge!: Guided
tour of a traditional company in Neunkirchen /
Saar
Tour accompanied by members of the
Wirtschaftsjunioren ("Business juniors"), serving
as a liaison between young people and
companies.
Business lunch with the Wirtschaftsjunioren
Departure to Morbach
The Energy Mix of our future: guided tour through
the energy park Morbach and introduction to the
generation of renewable energy.
Return to Otzenhausen
Evaluation of the Excursion
Dinner
Breakfast
"The sustainable students' company", keynote
lecture and discussion, Sebastian Schwab,
Freiburg, expert on implementation of sustainable
youth companies
Lunch
"The sustainable students' company" and its
practical implementation
Examples and kick-off of your own projects in
multinational groups.
Direction: Sebastian Schwab, Freiburg
Dinner
Breakfast
Continuation …
"The sustainable students' company" and its
practical implementation
Examples and kick-off of your own projects in
multinational groups.
Direction: EAO Team

Including
12.30 – 14.00
16.00 – 17.00
18.30
Sunday, March 03, 2013
08.00 – 09.00

Lunch
Evaluation of the seminar, 2014 project plan
Dinner
Breakfast
Departure

Impresiile noastre după seminar:
Gîtman Cristina: De departe cel mai interesant curs a fost pentru mine
“Building Bridges”, respectiv prima parte a acestuia. Pe parcurs am discutat
despre relațiile interculturale, valori și identități. Astfel am descoperit cât de
diferite sunt culturile și mai ales că trebuie să învățam ce înseamnă toleranța prin
înțelegerea obiceiurilor și caracterelor altor popoare. Chiar dacă suntem diferiți,
asta nu înseamnă că suntem incompatibili. Trebuie să fim receptivi și
înțelegători.
Teodorescu Andreea: A treia zi a seminarului “Youth in Dialogue with
Green Economy” a fost pentru mine una din cele mai frumoase, oferind tuturor
participanților o experiență de neuitat. Exceptând frigul, pe data de 27 februarie,
am plecat spre un parc de aventuri. Cu toții eram nerăbdători să vedem cu ce o
sa ne surprindă această zi. Împărțiți în echipe, fiecare fiind alcătuită din români,
nemți, finlandezi și italieni, am comunicat, ne-am distrat, dar în același timp am
și muncit, pentru a rezolva toate cerințele organizatorilor. La sfârșitul zilei,
oboseala nu a încetat sa apară, dar în același timp, cu toții, ne gândeam că
Luxemburgul ne așteaptă.
Ionesi Lucian: Serile de la Otzenhausen au fost minunate. Ni s-a pus la
dispoziție o sală de petrecere (Sala Luxemburg) în care puteam sta toți împreună,
să ascultăm muzica și să dansăm. Singura condiție care ne-a fost impusă a fost
ca următoarea zi să nu avem probleme cu trezitul. Stând împreună toți din cele
patru națiuni, am socializat și ne-am făcut mulți prieteni.
Măciucă Olga: Ziua care mi s-a părut cea mai interesantă a fost cea în care
a trebuit să facem proiecte de afaceri. Dintre aceste proiecte au fost alese de
niște specialiști cele cu cel mai mare potențial de a fi puse în practică. Prin aceste
activități a fost dezvoltat spiritul de echipă, dar și cel de competiție. Consider ca

acest fel de activități au fost o bună oportunitate pentru toți participanții de a
experimenta noi situații, din perspectiva unor posibili antreprenori. Ziua aceasta
mi s-a părut una din cele mai solicitante, dar bineînțeles, cea din care am avut de
învățat cele mai multe lucruri noi.
Roșu Octavian: Seara naționala la Otzenhausen a fost un spectacol al
culturilor țărilor participante. Un spectacol divers, însă cu o mare și riguroasă
pregătire. Fiecare țară a impresionat prin tradițiile, limba și activitățile lor, fiecare
prezentând ceva neașteptat. A fost o seară minunată, plină de distracție și voie
bună.
Robciuc Claudiu: Eu cred că jocul de la seminar în care am primit batoane
a fost un joc foarte interesant, întrucât am învățat ce înseamnă să primești un
produs de la un furnizor și ce înseamnă să îți vinzi produsul la un preț negociabil
în favoarea ta, observând că niciodată cel care vinde nu poate să iasă în
dezavantaj față de cel care cumpără.

Fotografii:

