
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Despre Proiect 

 

Seminarul international cu tema "We are Europe and Europe is on the move!" 
s-a desfasurat in perioada 21-28 februarie 2015 la Academia Europeana 
Otzenhausen, Germania cu participarea elevilor de la "Main-Taunus-Schule" 
Hofheim, Germania, "Helmi Business College " Helsinki, Finlanda, "Instituto 
Technico Statale Archimede" Modica, Italia si Colegiul National "Petru Rares" 
Suceava, Romania. 
 Temele principale ale seminarului au fost: Uniunea Europeana, institutiile 
Uniunii Europene, valorile Uniunii Europene, importanta "Schengen 
Agreement", "EURES-THE European job portal". 
 Echipa Colegiului National "Petru Rares", cu temele bine facute acasa, s-a 
prezentat excelent in cele sapte zile de seminar la toate activitatile.  
 A fost o experienta foarte interesanta, elevii au avut oportunitati cu 
multe plusuri printre care dezvoltarea competentelor de comunicare, 
interculturale, sociale, media, de informare si prezentare. 
 Dansurile Ciuleandra, Arcanul si Hora pregatite si prezentate la Seara 
nationala au transmis semnificatia si frumusetea traditiilor noastre avand un 
impact emotionant asupra tuturor participantilor cum puteti vedea in filmul de 
prezentare a seminarului realizat de Florea Stefan-10F si Morosan Ionut-10I.  
 Felicit elevii participanti pentru prestanta lor excelenta pe perioada de 
pregatire si de desfasurare a seminarului si multumesc elevilor Ieremie Ionut si 
Teisanu Ciprian-10I  pentru realizarea diseminarii. 
 
  Michaella Melinte-coordonator 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Seara Nationala & Gala Evening 

 

Seara Nationala 

   Seara Nationala a avut loc in cea de a doua zi a sederii noastre in  

Otzenhausen. A fost un eveniment interesant, educativ, unde elevii fiecarei tari 

si-au prezentat originile, traditiile, portul, chiar si delicatesele culinare. 

Prezentarile au fost presarate insa si de momente de dans sau canto de 

exceptie. 

    Romanii, ca de fiecare data, au impresionat publicul printr-o prezentare 

amanuntita a Romaniei, un dans ce punea accent si pe portul traditional si 

momente in care elevii nostrii au interpretat diverse melodii atat vocal cat si la 

chitara sau saxofon.  

    A fost o experienta minunata pentru toti cei prezenti, acestia avand 

posibilitatea de a se culturaliza intr-un mod extrem de placut. 

 

Gala Evening 

    Gala Evening a reprezentat pentru majoritatea participantilor cireasa de pe 

tort. Aceste eveniment special ne-a evidentiat noua, elevilor, cat si trainerilor 

de acolo calitatile artistice. Fiecare tara si-a ales un “reprezentant” care au 

incantat publicul cu duete, dansuri si joculete distractive.  

    A fost de asemenea momentul de decernare a diplomelor, intreg 

evenimentul fiind desfasurat intr-o maniera formala. 

    Sinescu Ioana – 11 E  

 

 

 

 

 



Vizita la Comisia Europeana din Luxembourg 

 

Timp de câteva ore in Luxembourg am avut ocazia sa vizitam și sediul Comisiei 

Europene unde  ni s-a vorbit despre rolul și importanța organismului executiv. 

Unul din funcționarii comisiei ne-a explicat atât motivele înființării acestei 

instituții cât și modul de organizare și de implicare a statelor membre.  Am 

înțeles atunci ce înseamnă o colaborare eficientă în scopul înglobării unor 

interese comune.  

Împreună am discutat și despre probleme de actualitate și am dezbătut diverse 

teme ce ne-au trezit interesul pentru politică.  Așadar, această experiența  ne-a 

oferit cu adevărat o privire de ansamblu asupra a tot ceea ce înseamnă 

solidaritate europeană. 

 

Istratoaie Ana și Gogu Sabina - 10 F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Convenția Schengen 

 Convenția Schengen este o parte importantă a economiei Uniunii 

Europene. Fiecare cetațean european ar tebui să știe ce avantaje aduce această 

convenție. Seminarul ”We are Europe and Europe is on the move” ne-a oferit 

șansa de a obține cele mai relevante informații cu privire la acest subiect, pe 

lângă multe alte teme și activități, totul fiind organizat într-un cadru relaxat și 

prietenos. Mulțumită acestei convenții, cetățenii Uniunii Europene au 

libertatea de a călători cu cea mai mare ușurintă între țări membre. De 

asemenea, tot această convenție a făcut posibilă înlăturarea taxelor vamale și 

ușurarea comerțului între țările membre. Suntem recunoscători pentru norocul 

pe care l-am avut participând la acest seminar și ne-am dori ca pe viitor și alți 

tineri elevi să beneficieze de această minunată ocazie, de care am avut parte și 

noi, la rândul nostru.  

 

Lazar Vlad  -  10 E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valorile UE 

 „Valorile UE” a fost un subiect deosebit, discutat cu interes de catre toti dar si 

unul dintre cele mai asteptate subiecte, datorita importantei sale in viata 

cotidiana a fiecaruia. Am inceput dezbaterea prin verificarea ideei de „valoare” 

pentru noi, apoi prin ce inseamana acest cuvant in cadrul UE. Dupa ce toti si-au 

facut o idee de baza despre ce avea sa discutam, ne-au fost prezentate mai 

multe diapozitive cu cateva informatii despre diferite valori din cadrul UE, fiind 

explicate de catre trainer. 

Mai departe a venit randul nostru sa prezentam aceste valori si situatii in care 

acestea au fost respectate sau nu de catre membrii UE in workshop-urile, 

formate din cate 2,3 participanti din fiecare tara. In cele din urma, fiecare grupa 

si-a prezentat subiectul de discutie pe care l-au explicat in fata tuturor, astfel ca 

fiecare intregea cu contributia ei tema „Valorile UE”. 

A fost o experienta deosebita, atat din punct de vedere al faptului ca trebuia sa 

cooperam cu oameni de alta nationalitate cat si din punct de vedere informativ 

despre UE si felul in care aceasta functioneaza cat si regulile si principiile ce 

trebuie respecatate de catre toate statele membre pentru ca totul sa 

functioneze in ansamblu.   

Teisanu Ciprian - 10 I  

 

Despre ceea ce a însemnat capitolul Valori Europene se poate vorbi mult și 
bine, însă esența constă în cunoașterea unor informații folositoare, care ne 
erau sau nu noi pana în acel moment. Orice cetățean european are datoria de a 
își cunoaște drepturile oferite de Uniune, drepturi cum ar fi cele ale omului, 
libertatea, egalitatea și nu în ultimul rând supremația legii. Seminarul "We are 
Europe and Europe is on the move" ne-a oferit această ocazie de nerefuzat, 
făcându-ne conștienți de privilegiile pe care Uniunea Europeană ni le oferă în 
fiecare zi. În scopul acesta, atât organizatorii cât și participanții și-au dat silința 
pentru a crea prezentări, care au fost afișate întregului colectiv. Mă consider 
norocos pentru că am avut ocazia de a participa la acest seminar. 

 

Ostafi Leonard - 11 F 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Platforma EURES 

Pentru mine, să particip în acest proiect a însemnat o oportunitate de a 

interacționa cu noi instrumente puse la dispozițiede Uniunea Europeană. 

Astfel, am luat contact cu un serviciu de angajare ce reușește să ajute zilnic mii 

de potențiali angajați și angajatori. Pot spune că vizita la Oficiul de Angajări din 

Saarbrücken a deschis noi căi în dezvoltarea noastră deoarece specialiștii în 

domeniu ne-au demonstrat cum Uniunea Europeană ne influențează viața de zi 

cu zi și cum poate să contribuie în succesul carierei alese. Sunt sigur că în viitor 

toate informațiile acumulate în urma acestei vizite se vor dovedi folositoare  și 

ne vor rămâne în memorie timp de multă vreme. Acest lucru se datorează și 

faptului că pe toată durata prezentării am fost înconjurați de oameni deschiși, 

schimbul de idei fiind mult mai ușor depășindu-se barierele de cultură, 

mentalitate sau limbă. De asemenea, am apreciat în mod special felul în care 

reprezentanții Oficiului de Angajări au răspuns întrebărilor noastre și au 

clarificat toate nelămuririle cu privire la Platforma EURES dar și materialele 

adiționale puse la dispoziția noastră.(prezentări PowerPoint, clipuri video etc.) 

În concluzie, proiectul cu toate activitățile sale a reprezentat un mod 

extraordinar de a cunoaște oameni noi, de a dezvolta noi abilități și de a 

schimba idei și concepte indiferent de naționalitate. Acest lucru se dovedește și 

prin faptul că după finalizarea acestuia, noi (participanții) ținem încă legătura și 

dorim să ne revedem cu orice ocazie. 

Moscal Andrei  - 12 B 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mai jos putem urmari filmuletul de prezentare al Romaniei, implicit al Sucevei 

si al Colegiului : 

https://www.youtube.com/watch?v=9ZJye-eX-bg 

(Multumiri Iasminei Raceanu  - 10F si lui Ionut Morosan – 10I) 

Desigur , avem aici si prezentarea noastra : 

https://www.youtube.com/watch?v=uiqUr1TLYK4&feature=youtu.be 

(Multumim Lucian Ionesi - 12 F) 

Si pentru ca nu am pus prea multe poze, avem un video cu asa ceva : 

https://www.youtube.com/watch?v=ThOWtmzQ0Lk  

(Multumiri lui Florea Stefan - 10F  , lui Ionut Morosan – 10I si Ioanei Sinescu -

11 E ) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9ZJye-eX-bg
https://www.youtube.com/watch?v=uiqUr1TLYK4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ThOWtmzQ0Lk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Organisation and pedagogical 

responsibility:  

Ronja Lindenberg, full-time EAO director of studies 

  

Seminar leader: Ronja Lindenberg, full-time EAO director of studies 

 

  

Co-leader: N.N. 

  

Assistants: Katja Hütter, Freiburg (t.b.c.) 

Ioana Rusu, Marburg (t.b.c.) 

Friderikke Scheidhauer, Mandelbachtal (t.b.c.) 

Giulia Tramonti, Heidelberg (t.b.c.) 

  

Seminar language: English (German, Italian, Finnish, Romanian) 

  

Interpreters: None 

  

Participants/background: Young adults over 16 from Germany, Finland, Italy and 

Romania 

  

Beginning: February 21, 2015, 16.00  

  

End: February 28, 2015, 09.00 

  

Venue: Europäische Akademie Otzenhausen gGmbH (EAO) 
Europahausstraße 35 

66620 Nonnweiler 



Germany 

Tel.: 00 49 6873 662-446 

Fax: 00 49 6873 662-350 

www.eao-otzenhausen.de 

  

Seminar fee: € 220.00 DE; € 235.00 FI and IT; € 190.00 RO 

Cost breakdown: 

2/3 of the above-mentioned sum represent the project-

related participation fee (€ 150/160/130 including 7% 

VAT) and 1/3 represent the contribution to institutional 

costs (€ 70/75/60). 

 

 

 

  



 

P R O G R A M M E 

 

Saturday, February 21, 2015  

 

by 16.00  Arrival and check-in  

 

16.00 – 18.30  Introduction to the programme  

Presentation of the seminar team, the internal regulations and 

the programme. Elaboration (in small groups) of the 

participants’ expectations with a view to the seminar, tour of 

the premises 

Directed by the seminar leader 

 

18.30  Dinner 

 

20.00 – 21.30  Getting to know each other  

Get to know you games, language animation as an introduction 

to the seminar  

Directed by the team 

 

  

Sunday, February 22, 2015  

 

08.00 – 09.00  Breakfast 

 

09.00 – 09.30  Thematic language animation 

Directed by the team 

 



09.30 – 12.30  

With 15 minutes break 

The importance of intercultural communication for a Europe 

without borders  

Interactive introductory speech followed by a simulation game  

Directed by the seminar leader 

 

12.30  Lunch 

 

13.30 – 14.30  Otzenhausen Outdoor Orientation Competition (OOOC) 

With instructions from the team 

 

14.30 – 15.00  The European Union – far away and yet so close! 

Thematic association with the help of pictures 

Directed by the seminar leader  

 

15.00 – 16.00  European values – are they of value for me, too?! 

Interactive introductory speech on European values  

Directed by the seminar leader  

 

16.00 – 16.30  Coffee break  

 

16.30 – 18.00  European values – are they of value for me, too?! 

Workshops on the values rule of law, democracy, human 

rights, equality and freedom  

With instructions from the seminar leader  

 

18.00 – 18.30  European values – are they of value for me, too?! 

Presentation of the results  

With instructions from the seminar leader 



 

18.30  Dinner 

 

20.00 – 21.30  International evening 

Presentation of countries, tasting of traditional dishes, typical 

music of the participating countries 

With instructions from the team  

 

  

Monday, February 23, 2015  

 

08.00 – 09.00  Breakfast 

 

09.00 – 09.30  Thematic language animation  

With instructions from the team 

 

09.30 – 10.30  The European Union – far away and yet so close! 

Interactive introductory speech on the development of the EU 

and its importance for everyday life 

Directed by the seminar leader 

 

10.30 – 10.45  Break 

 

10.45 – 12.30  Who are “these people at Brussels”?  

Workshops on the most important European institutions 

(European Parliament, European Commission, Council of the 

European Union and European Council)  

With instructions from the seminar leader 

 



12.30  Lunch 

 

13.30 – 14.30  Conducting the Otzenhausen Outdoor Orientation Competition  

 

14.30 – 15.30  Who are “these people at Brussels”?  

Presentation of the results  

With instructions from the seminar leader 

 

15.30 – 16.00   Coffee break 

 

16.00 – 17.30  European Internal Market – what does this mean to me?  

Introductory speech and group discussion about the four 

freedoms  

With instructions from the seminar leader 

 

17.30 – 18.30  Mobility – common practice in Europe?  

Preparation of the survey in Luxembourg 

With instructions from the seminar leader  

 

18.30  Dinner 

 

  

Tuesday, February 24, 2015 Excursion 

 

08.00 – 08.30  Breakfast 

 

08.30 – 10.00  Travel to Schengen 



 

10.00 – 12.00  The importance of the Schengen Agreement for a Europe 

without borders 

Lecture and working discussion with Martina Klein and 

Caroline Oth at the Schengen museum 

 

12.00 – 13.00  Travel to Luxembourg city  

 

13.00 – 14.00  Lunch  

 

14.00 – 16.00  Mobility – common practice in Europe?  

Survey conducted by small groups 

 

16.00 – 18.00  Functioning, working methods and fields of activity of the 

European Commission and its importance for Europe  

Working discussion with a representative of the European 

Commission (t.b.c.) 

 

18.00 – 20.00  Return to Otzenhausen 

 

20.00  Dinner 

 

  

Wednesday, February 25, 2015  

 

08.00 – 09.00  Breakfast 

 

09.00 – 09.30  Intermediate evaluation  

“Target” method followed by an oral evaluation  



Directed by the team  

 

09.30 – 10.30  

With 15 minutes break 

Mobility – common practice in Europe?  

Evaluation of the surveys in Luxembourg followed by a 

presentation  

With instructions from the team  

 

10.30 – 12.30  Demographic change, brain drain etc.  

Introductory speech followed by a World-Café with focus on 

the advantages and disadvantages of an open internal market  

Followed by a presentation of the results  

Directed by the seminar leader 

 

12.30  Lunch 

 

13.30 – 14.30  Conducting the Otzenhausen Outdoor Orientation Competition  

 

14.30 – 16.00  

With 30 minutes break  

Presentation of possibilities to gain experience abroad + 

exchange of experiences  

Market of possibilities 

- Traineeship abroad (Friderikke Scheidhauer, t.b.c.) 

- Studying abroad (Ioana Rusu, t.b.c.) 

- Working and living abroad (Giulia Tramonti, t.b.c.) 

- European Voluntary Service (Katja Hütter, t.b.c.) 

- Au pair (Ronja Lindenberg) 
 

16.00 – 16.30  Break 

 

16.30 – 17.00  Presentation of the blog and its results elaborated at the 

previous seminar  

Conducted by the team   



 

17.00 – 19.00  Elaboration of the contents of the blog 

With instructions from the team  

 

19.00   Dinner 

  

Thursday, February 26, 2015  

 

08.00 – 09.00  Breakfast 

 

09.00 – 09.30  Walk to Nestlé Wagner GmbH (Wagner Pizza) 

 

09.30 – 12.00  Free movement of goods in practice  

Tour of the Nestlé Wagner plant and discussion with a PR 

representative  

 

12.00 – 12.30  Walk back to the EAO 

 

12.30  Lunch 

 

13.30 – 14.30  Trip to Saarbrücken 

 

14.30 – 16.30  EURES – the European job portal 

Presentation of the programme and of the job exchange 

followed by questions and advice 

Implementation: Achim Dürschmid, Agentur für Arbeit 

Saarbrücken (Saarbrücken Employment Office), in charge with 

EURES 

 



16.30 – 18.00  Tour of the city with focus on history and politics 

The SaarLorLux Region and everyday life in a European border 

region  

Directed by the seminar leader  

 

18.00 – 19.00  Return to Otzenhausen 

 

19.00  Dinner 

 

  

Friday, February 27, 2015  

 

08.00 – 09.00  Breakfast 

 

09.00 – 12.30  Conclusion of the work on the blog followed by presentation 

of the results  

With instructions from the team  

 

12.30  Lunch 

 

13.30 – 14.30  Final work on the Otzenhausen Outdoor Orientation 

Competition  

 

14.30 – 15.30  Final discussion  

Directed by the seminar leader 

 

15.30 – 18.00  

With 30 min. break 

Seminar evaluation 

Individual evaluation in small groups, oral evaluation in the 

plenary, anonymous evaluation in writing  



Directed by the team  

 

18.00 – 18.30  Preparations for the farewell evening  

 

18.30  Dinner 

 

 

 

From 20.00  Farewell gala  

Presentation of the certificates of participation, presentation 

of the OOOC results, singing, dancing…  

Conducted by the participants 

 

  

Saturday, February 28, 2015  

 

08.00 – 09.00  Breakfast 

 

From 09.00  Departure of the participants  

 

 

 

 

 

 

Multumiri lui Ieremie Ioan , Morosan Ionut si Teisanu Ciprian 10 I 


