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Asociația de Tineret
Cultură si Educație

“Speranța Râmniceană”

MEDIA
FACETS

IN
YOUTH POLICIES

AND DEMOCRACY

Youth in Action Programme
Action 1.3 Participatory democracy

Project �nanced by European Commission through “Youth in Action Programme”, Action 1.3.

Brief introduction

Aim

Objectives

Project duration: 05.01.2013 – 05.09.2013
International meeting dates: 5-15 April 2013
Part 1: Monforte San Giorgio, Italy: 5-10 April 2013
Part 2: Podgoria, Romania: 10-15 April 2013
Promoters Romania: Comuna Podgoria Municipality, Podgoria Active Youth;
Promoters Italy: Monforte San Giorgio Municipality, Associazione Culturale, Artistica e Musicale  “Stefano 
Tuccio”
Participants number Romania: 6 youngsters + 5 adults (trainer, facilitator, support staff) from one 
promoter + 6 youngsters from the second promoter = 17
Participants number Italy: 6 youngsters + 1 adult from one promoter, 6 youngsters from the second 
promoter=13
Total of participants = 30
Ages of young participants: 15 to 25 years old

 The project “Media Facets-in youth policies and democracy” aim at increasing the awareness of 
youngsters on filtering the messages received from mass media and social media by actively involving these 
youngsters in the European community participatory democracy.

 O 1. Increasing the level of information of the 24 young participants, during the 10 days of activities, 
regarding the importance of understanding correctly the messages on democracy sent through mass 
media/social media.
 O 2. Increasing the level of differences perception between messages published by media on youth 
policy and democracy. 
 O 3. Increasing the active participation of youth in the democratic process on a European level, by 
using social media tools.
 O 4. Increasing the awareness of youngsters on their role in youth policy development and in the evolu-
tion of democracy in Europe. 
 Romanian Team: Strimbei Daniela, Neculae Marius, Volodea Mateevici, Ceparu Florin, Constanti-
nescu Maria, Turdor Alexandru, Coserea Valentin, Mateevici Denisa, Gheorghe Mariana, Pricopi Ionut, 
Pricopi Violeta, Radulescu Claudia, Dobroiu Nadia, Putrezeanu Adrian, Putrezeanu Ana Maria, Mocanu 
Dan, Coman Alin, Nastase Corneliu Strimbei Daniela
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MEDIA
FACETS

IN
YOUTH POLICIES

AND DEMOCRACY
 Unul din cele mai importante obiective ale Uniunii Europene, de 
asemenea prioritar pentru începutul acestui secol este acela al incluziunii şi 
promovării diversităţii, ca mijloace de combatere a tendinţelor şi atitudinilor 

EUROPA
PENTRU TINERI

nedorite pe care societatea tinde să le capete  şi să le transmită relaţiei dintre oameni, state, entităţi.
 În acest context verbul “a fi” se confundă din ce în ce mai accentuat cu verbul “a avea”, astfel încât 
lumea în care trăim, ce ar trebui în fapt să pornească în conceptualizarea ei de la trăiri, sentimente, stări de 
spirit, devine tot mai mult o lume a diferenţelor între statele dezvoltate şi celelalte din lumea a doua şi a treia. 
Astfel, involuntar se produc delimitări promotoare ale discriminărilor de toate felurile ce împart în mod 
automat cetăţenii din întreaga lume în două mari categorII: favorizări şi defavorizaţi.
 Am utilizat termenul de cetăţeni, deoarece fundamentul prezentei scrieri este reprezentat de încercarea 
pe care noi, tinerii din România, alături de tinerii din Italia, o punem în slujba unei unificări în valori şi a unei 
egalizări în viziuni, în scopul depăşirii actualelor probleme interstatale şi interne şi a creării unei stări de 
acceptare şi respect reciproc. Mai mult decât atât, pe perioadă a 10 zile de activităţi, prin abordarea unei tema-
tici de democraţie participativă, Municipality di Monforte San Giorgio în parteneriat cu Municipality di Pod-
goria, România, prin intermediul proiectului “Media facets în youth policies and democracy”, finanţat de 
Comisia Europeană prin Programul “Youth in Action” vizează prin intermediul dezbaterilor, seminariilor, 
workshopurilor şi a altor metode de educaţie non – formală să dea viaţa unei altfel de abordări a participării 
tinerilor în procesul de luare a deciziilor, în actul administrativ. Acordând în acelaşi timp atenţie modului în 
care mass-media şi social – media: facebook, twitter, messenger, ltunes, youtube şi alte mijloace se implică în 
crearea de opinii, formarea de modele pentru comunităţile locale şi statale, prin propria lor implicare, cei 24 
de tineri, vor utiliza dialogul intercultural alături de atitudini bazate pe: comunicare, egalitate, incluziune, 
solidaritate, toleranţă, în vederea discutării celor mai importante aspecte legate ce crează relaţia de cauzalitate, 
problematica şi efectele actuale cu care cele două societăţi împreună cu societatea europeană se confruntă.

 Concluziile primelor zile de activităţi, presărate cu acţiuni de cunoaştere a patrimoniului cultural 
specific spaţiului italian – sicilian, pot fi utilizate, mai departe, în acelaşi timp şi în procesul de dezvoltare 
durabilă a relaţiilor dintre cele două comunităţi locale din România şi Italia. Dialogul deosebit pe care, în 
prima zi, grupul proiectului l-a dezvoltat cu autorităţile locale ale Municipalităţii din Monforte San Giorgio, 
reprezintă astăzi efecte multiplicatoare ale comunicării dintre cele două comunităţi locale precum şi premise 
viabile ale derulării unor noi viitoare relaţii de colaborare şi parteneriat care să conducă la o apropiere loială 
şi firească a celor două comunităţi şi state.
 Dezideratul Uniunii Europene, stabilit prin statutul său, acela de unificator al relaţiilor sociale, 
economice şi politice ale spaţiului european, reprezintă aşadar, urmare a analizării contextului proiectului 
nostru un important factor de interes şi implicare a tinerilor din România şi Italia, în calitatea lor de viitori 
cetăţeni capabili de decizie şi însuşire a unui viitor mult mai coeziv şi unitar.
“Europă a tinerilor” reprezintă astăzi un mesaj motivaţional ce mâine trebuie să ne reunească!

Florin Ceparu – Interpret în proiectul
“Media facets în youth policies and democracy”

 În seara de duminică, 7 aprilie 2013, am hotărât să 
ne strângem împreună, noi grupul de tineri din Podgoria, 
pentru a oferi, prin intermediul unui interviu, experienţa 
noastră legată de participarea în proiectul “MEDIA 
FACETS ÎN YOUTH POLICIES AND 
DEMOCRACY”. Pentru ca acest interviu să fie posibil au 
jucat rolul reporterilor Ana-Maria Putrezeanu şi Ionuţ 
Pricopi:
 Reporteri: Cum v-aţi simţit lucrând cu tinerii din 
Monforte?
 Grup Podgoria: Am descoperit că tinerii din 
Monforte ne sunt asemănători din punct de vedere cultural, 
ne-a fost foarte uşor să comunicăm şi să ne apropiem de ei 
întrucât ambele grupuri cunoaştem limba engleză iar cele 
două limbi materne sunt de origine latină astfel fiindu-ne 
foarte uşor să ne înţelegem unii cu ceilalţi. Localnicii sunt 
foarte ospitalieri, deschişi la nou şi au acceptat toate 
provocările proiectului nostru.
 Reporteri: Ce cunoştinţe aveaţi înainte şi ce aţi 
învăţat pe parcursul acestui proiect?
 Grup Podgoria: Noi deţineam cunoştinţe 
generale despre despre media şi social media din şcoală şi 
din propria experienţă însă aici am aflat care sunt 
diferenţele şi asemănările dintre cele două, că aceste 
canale de comunicare pot fi folosite cu scopul de a 
manipula deciziile oamenilor, că social media are un rol de 
mecanism de reglare socială şi că pot ajuta la rezolvarea 
problemelor cetăţenilor.
 Reporteri: V-aţi schimbat impresiile pe care la 
aveaţi despre media?
 Grup Podgoria: Aflând despre gradul ridicat de 
manipulare al maselor prin intermediul mijloacelor de 
comunicare am hotărât să fim mult mai atenţi pe viitor în 
ceea ce priveşte selectarea informaţiilor primite. Acest 
proiect ne-a deschis ochii şi ne-a arătat căile şi mijloacele 
folosite de mass-media pentru a influenţa deciziile 
oamenilor. Acum ne este mai uşor să le depistăm şi să ne 
ferim de ele şi mai ales să învăţăm şi alţi tineri cum să se 
folosească de media şi social media fără să fie folosiţi.
 Reporter: Care ar fi primele cuvinte care ar defini 
proiectul vostru?
 Grup Podgoria: Primele cuvinte ar fi: 
 TINERI – pentru că este un proiect adresat 
tinerilor din România şi Italia. 
 COMUNICARE – pentru că aceasta are un rol 
foarte important în realizarea proiectului, şi în relaţionarea 
cu tinerii din Monforte. 
 PARTICIPARE – pentru că fiecare dintre noi am 
participat cu plăcere la toate activităţile.
 IMPLICARE – pentru că ne-am implicat în 
rezolvarea sarcinilor şi în procesul de cunoaştere a 
celorlalţi tineri.
 INTERCULTURALITATE – pentru că fiecare 
grup a făcut cunoştinţă cu specificul cultural al celuilalt. 
Am mâncat ca în Sicilia, am ascultat muzică italiană şi 
românească, le-am vizitat puncte turistice importante, am 

Tinerii din Podgoria,

învăţat cuvinte în limba italiană iar tinerii din Monforte au 
învăţat cuvinte în limba romană şi sperăm să le placă la noi 
în ţară, să guste din mâncărurile noastre tradiţionale şi să ia 
contact cu ospitalitatea localnicilor.
 Reporter: A existat emulaţie în activităţile 
desfăşurate până acum?
 Grup Podgoria: În timpul desfăşurării activităţilor, 
facilitatorii au reuşit să creeze emulaţie în cadrul grupului 
astfel încât să ducă la atingerea obiectivelor proiectului.
 Reporter: Cum vi s-a părut Sicilia, Monforte, 
oamenii?
 Grup Podgoria: Monforte este o localitate cu 
foarte multe flori, cu vegetaţie nemaiîntâlnită de noi, cu 
străzi înguste şi romantice - pe care circulă şoferi foarte 
pricepuţi cu case noi şi vechi frumos armonizate înconjurate 
de pomi fructiferi ale căror fructe sunt extrem de gustoase. 
Ne-a plăcut foarte mult Catedrale din Piaţa Centrală şi de 
preotul care ne-a explicat cât de apropiate sunt religiile 
Creştin Ortodoxă şi cea Creştin Catolică astfel: “Omul 
respiră prin doi plămâni, unul este cel Creştin Ortodox iar 
celălalt Creştin Catolic”. Sicilia este o contopire perfectă a 
formelor de relief munte şi mare, oamenii sunt sociabili, 
ospitalieri inteligenţi şi cultivaţi, moderni şi tradiţionali în 
acelaşi timp, săritori calmi şi relaxaţi.
 Reporter: Ce competenţe v-aţi dezvoltat 
participând în acest proiect?
 Grup Podgoria: Ne-am dezvoltat competenţe de 
comunicare în limba română, engleză şi italiană, de 
iniţiativă, de conştientizare a diversităţii culturale şi de 
acceptare a acesteia, de gândire critică şi analitică, de 
participare activă şi de conştientizare a procesului 
democratic.
 Reporter: Ce aşteptări aveţi de la acest proiect şi 
care sunt planurile voastre de viitor?
 Grup Podgoria: Ne dorim ca totul să decurgă 
conform programului stabilit, tinerii din Monforte să fie 
mulţumiţi de primirea noastră din România, să le placă 
cultura noastră să legăm prietenii strânse şi de ce nu, să 
realizăm un nou proiect împreună. Planurile noastre sunt de 
a realiza şi alte proiecte cu alte ţări şi să încurajăm tinerii din 
Podgoria să se implice în astfel de proiecte, să urmeze 
cursuri de traineri şi poate chiar să realizeze singuri proiecte 
la fel de importante în viitorul apropiat.

 Mesajul de final al Reporterului:
 “Vă mulţumim că aţi răspuns la întrebările noastre 
şi sperăm să vi se împlinească aceste visuri”

parte a spiritului intercultural
European

Interviu realizat de 
Ana Maria şi Adrian Putrezeanu 

ROMÂNIA participants
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 Taking action, when it’s easy to let others do it, assuming the responsibility while people around us just 
pass it on, trying to be well informed about the processes and decisions that affect us when even some of our 
friends are totally careless, is though, challenging and rather curious, if you’d ask others. 
 Personally, I admire the daring, the ones open towards new ideas and people, the creative enough in 
order to imagine a more active and positively evolving society, people that are aware of their needs and the 
ones of the community and they take matters into their own hands and try to support each other into building 
a sustainable democratic society. Even more, I appreciate it when they choose to take an active stand while still 
being young, courageous, full of energy and having all the power to move mountains if they set themselves up 
to it.
 One example of such action and courage we have in the team of 24 young participants, half of them 
coming from Monforte San Giorgio-Sicily, Italy and the other half from Comuna Podgoria- Buzău county, 
Romania. They met together on the occasion of the implementation of a youth project organized within the 
Youth In Action Programme and financially supported by the European Commission. And I am happy to be a 
part of this big international team.
 We started the activities in Monforte San Giorgio on April 5, we continue until the 10th and we shall 
depart afterwards for the second half of the activities in Romania with the entire team and work on the topic 
up to 15th of April when our Italian colleagues shall return home. 

Active citizenship
in Monforte San Giorgio and Comuna Podgoria

 This project is overall about the use of mass media and social media as communication means in order 
to share information on the local, national and European democratic process and youth policies. The aim of the 
entire project is to tackle the facets of media in terms of chances, ways and consequences of its misuse on a 
manipulative purpose. 
 We were welcomed here by our local partners, the Municipality of Monforte San Giorgio and 
Associazione Culturale, Artistica e Musicale “Stefano Tuccio”. We were pleased to meet the mayor who 
shared with us his opinion on such initiatives and we were glad to discover that he gladly supports them and 
he believe that both the youngsters and the entire community can benefit from them.
We started with getting to know each other activities. We had a meeting with local and regional journalists that 
generously offered to share their experience with us. We continued with talking on mass media and social 
media –similarities and differences, the difference between politics and policies, we defined democracy and 
what participatory democracy brings extra to it and in the meantime we shared about local and national 
realities on both sides concerning the topic approached. 
 The methods used were from the range of non-formal education, mixing presentations with interactive 
workshops, creativity with sharing ideas, specialized input with peer learning.
Regarding the cultural experience, at the feedback session, there was an unanimous opinion that activities as 
the one we are developing now has numerous advantages as it follows: developing language skills, discovering 
common and different aspects between countries and cultures, entering “another world” which broadens our 
personal experience and breaking down barriers and borders that we consciously or not set between people and 
cultures.  
 We are looking forward to the following activities and we strongly hope that this partnership that we 
have just initiated shall continue with further fruitful projects. Daniela Strîmbei

 “Media facets în youth policies and democracy” 
este un proiect multicultural, dezvoltat între 4 promotori 
din românia şi italia, finanţat de către comisia europeană 
prin programul Tineret în Acţiune, cu suma de 24.880 
euro.
 Acest proiect este coordonat de către comuna 
podgoria şi constă într-un schimb de 24 de tineri, pe 
parcursul a 10 zile de activităţi, în perioada 5-15 aprilie 
2013 susţinute la Monforte San Giorgio şi Podgoria.
 Obiectivele urmărite de către grupul ţintă, 
pentru atingerea scopului propus şi pentru realizarea unui 
impact sustenabil sunt următoarele:
 Creşterea nivelului de informare a celor 24 de 
tineri participanţi din românia şi italia pe parcursul a 10 
zile de activităţi, susţinute în monforte san giorgio şi 
podgoria, privind importanţa perceperii corecte a 
mesajelor din domeniul politicilor de tineret;
 Creşterea gradului de percepere a diferenţelor 
dintre mesajele transmise de către media/social media în 
privinţa politicilor de tineret;
 Creşterea nivelului de implicare activă a celor 24 
de tineri din românia şi italia, în democraţia participativă 
la nivelul comunităţii europene, utilizând canale 
media/social media.

 Activităţile propuse se desfăşoară folosind 
metode şi instrumente de educaţie non-formală.
 În prima zi a proiectului grupul român s-a 
întâlnit cu grupul italian în faţa bisericii Chiesa Madre şi 
în piaţa 4 noiembrie. Coordonatorii de proiect au 
favorizat interacţiunea iniţială dintre cei 24 de 
participanţi. După aceea grupul s-a deplasat la primăria 
localităţii Montforte San Giorgio unde împreună cu 
domnul primar s-a realizat o scurtă activitate informală 
despre Montforte San Giorgio, locuitori şi provincia 
Messina şi Sicilia. După desfăşurarea anumitor jocuri de 
cunoaştere indoor şi outdoor, crosswords game, 
participanţii la proiect au făcut cunoştinţă cu 3 
reprezentanţi ai mass-mediei locale. Aceştia au prezentat 
din cariera fiecăruia date şi informaţii relevante pentru 

comunitatea pe care o reprezintă. de asemenea a avut loc 
o conferinţă de presă în care tinerii români şi italieni au 
avut intervenţii interesante privitoare la tematica 
proiectului spre sfârşit, s-a ivit oportunitatea de a publica 
în ziarul local articole cu tematica proiectului, impresiile 
participanţilor, activitatea organizatorilor de proiect cât şi 
a formatorilor prezenţi.

 Rezultatele parţiale au scos în evidenţă aspecte ce 
ţin de interculturalitate, învăţare nonformală şi organizare 
generală. Majoritatea participanţilor cunoşteau noţiuni 
despre media şi social media din şcoală sau având cultură 
generală. Participând la acest proiect, cu această temă, un 
procent de 80 % din ei şi-au aprofundat unele detalii legate 
de aceste mijloace de comunicare, punând accent pe 
diferenţele dintre media şi social media.
 O altă direcţie despre care tinerii au discutat a fost 
legată de politică, politici de tineret şi democraţie 
participativă. Acum lucrurile sunt schimbate, deoarece 
puţini din cei prezenţi sunt implicaţi direct. Orice lucru 
propus în acest sens generează idei în rândul tinerilor. au 
înţeles curând ce înseamnă şi au trecut mai departe punând 
accent pe implicarea directă în comunitate. Tinerii, dar nu 
numai, se pot implica participând la viaţa şcolii, a 
comunităţii sau a unei asociaţii de tineri, pot dobândi 
experienţă dar şi încredere în sine pentru a înveşti mai 
mult în prezent său viitor pentru o viaţă mai bună. 
Rezultatele activităţii lor sunt comunicate comunităţii 
locale, naţionale şi europene prin intermediul mass- media 
şi social media.
 Comisia europeană aprobă anual proiecte ce 
vizează participarea tinerilor la luarea deciziilor, 
voluntariatul şi politici de tineret.
 Spre sfârşit, fiecare participant şi-a exprimat 
opinia despre activităţile desfăşurate. Chipurile şi gesturile 
participanţilor sugerau bucuria de a participa într-un astfel 
de proiect.
 Implicarea tinerilor pentru participarea la 
interculturalitate!

Ionuţ şi Violetă Pricopi

Monforte San Giorgio şi comuna Podgoria,
Două direcţii importante ale interculturalităţii europene
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piece of jewelry was shining so powerful and we would 
have given all our pocket money on it if we hadn’t go 
out to visit the other crater.
 When we climbed the biggest crater we had so 
much fun because of the rocks that were making us slid 
and fall. In fact, we didn’t prepare ourselves too much 
for the climb, and many of us hadn’t the necessary 
equipment. The pictures will actually speak for 
themselves, because I cannot find enough special words 
to describe our feelings related to Etna.
 We continued our trip to Milazzo, which created 
new feelings for us, all the participants, because we 
finally had the chance to shop and start our hunting 
presents and gifts’ time. Because was our only free day 
to visit and to shop, we took it seriously and in one hour, 
because that’s all the time we had got, we ran all over 
the shop to get as many gifts as possible.
 It was a great time, because at some point, we 
panicked because of the lack of time and we started to 
run all over the place with our bags, just to find out 
where our bus is.
 I think we needed some time to discover the 
Italian shops and beauties, and this day fulfilled our 
expectations.
 This project means  learning new things about 
Media Facets, but also to bond friendships, to make new 
friends, to have a great time, to discover the new country 
you’re in, the new cultures, traditions or customs. That’s 
what we are doing right now. We are doing more than 
learning, because we really enjoy our time here, in 
Sicily, Italy.

 The fourth day of the project had started 
quickly and powerful, because when us, 
Romanians, met the Italian group, we felt 
immediately to have a good and joyful mood. 
Actually, we were going to visit the biggest 
attraction in Sicily maybe, the Etna Volcano and 
we were so excited to see it, that we got to share 
impressions and opinions during the entire trip.
 The road was fulfilled with so many 
surprises to us: Seeing all those wonderful 
buildings, constructed in a mediteranean way, the 
entire architecture, the vegetation, or the small 
cars, pretty much surprising for us, in a positive 
way.
 When we arrived at Etna’s, the view totally 
changed. Up there were no trees, no grass, no 
hpuses, just ash, ash, everywhere and all over the 
place ash. It was awesome to see nature’s ways to 
surprise us and the feeling of having nothing 
around you, maybe no life at all, just ash.
 The cohesion of the groups, both Italian 
and Romanian was raised at the biggest level, we 
got closer and we enjoyed the trip together, like we 
were friends since always.
We really felt comfortable together and we went up 
on the first crater and we enjoyed the view, we took 
pictures together, shared impressions and make 
jokes, laughing on our way out.
 After that, we had decided to take a break 
so we can warm up a little, because outside it was 
colder than in the other regions where we went. We 
had entered the local bar and we drank hot 
chocolate, tea, anything hot to warm up. It was fun 
to be around each other, to discuss different things, 
to chill put, to get closer and smile. We also found 
there some souvenirs which caught our attention: 
All the volcano’s stones were transformed into 
beautiful jewelries and decorating stuff. Every 

Maria Alexandra Constantinescu
Participant ROMANIA

Vulcano and Milazzo visits!
Media Facets, Day 4

           My name is 
A n a - M a r i a 
Putrezeanu, and in my 
day by day life I am a 
teacher  for the 
primary school, so I 
can say that I am used 
to work with people 
and for  them. Being 
part of this project 
was quite a challenge 
because I never  left 

The first experience in a youth project, 
The first time out of the country.

the country and I didn’t had experience with this kind 
of non-formal activities before, but I thought that I 
should take advantage of this opportunity and go and 
discover other people, other cultures, other way of 
thinking, so I did it.
           This project, “Media Facets in Youth Policies and 
Democracy” opened my eyes, made me feel so 
confident in myself, in my intellectual capacities, made 
me believe that I can become better in using more than 
Romanian language, and develop myself in doing 
something for the others.
           I left Romania with fear in my heart that I could 
not manage with this new things, that I would not be 
good enough for this but I discovered that the youth 
from Monforte-Italy is the same as us. We have the 
same or similar expectations, dreams, we all want to 
learn more about other cultures and to demonstrate 
ourselves that we are mature enough to make our own 
decisions.
 I am very grateful that I had the occasion to 
meet all these people from Monforte and Romania. I 
was surprised to discover the beauties of Sicily, the 
narrow streets and also the interesting architecture of 
the buildings. It was something new for me, or unusual 
to see an orange tree, lemon tree and many other exotic 
plants that are increasing the beauty of the place.
 I’m also grateful that this project had showed 
me how important is to see behind the articles, news, to 
be more careful with the things which I choose to 
believe and to tell other people to avoid falling into 
media lies.
 To conclude, I can say that this experience in 
Italy and then in Romania changed me, changed my 
thoughts about media, and how I actually think now 
about mass-media and social-media.

Ana-Maria Putrezeanu
ROMANIA

Impressions from Catania

Ciprian Adrian Putrezeanu
ROMANIA

 When we had to leave Sicily I was feeling sad, 
but when we arrived at the airport, I was glad that I had 
the chance to visit Catania, especially the wonderful 
square San Pietro.
 We were exhausted because of the road and the 
entire trip, but we had to continue because we really 
missed our country, our families and our friends.
 Simply happening, we found in Catania a 
Romanian girl from Targoviste who was celebrating her 
birthday within a visit in the beautiful region in Sicily. 
She was so happy that she found a group of Romanians 
and because of that, she celebrated with us.
 When we arrived in the square, my feet were 
walking without realizing that because I was too busy 
observing the beauty around me: the architecture of the 
buildings was so impressing, new and great and looking 
at all around me I couldn’t realize that this kind of beauty 
really exists.
 I also liked the fact that we were all together. We 
became friends, us, Romanians and Italians, and it was 
wonderful to have this great time with everyone.
 In the centre of the square there was a monument 
which represented an elephant, and I learned that this 
animal is a symbol of the good-mood, optimism and 
happiness of the Italian citizens.
 On a side and on the other there were those 
fascinating buildings, on the left corner there was the 
sound of the water (a splendid fountain was sending us 
beautiful waterfall images ). Among this fountain there 
was this long, long, and at the end of it we had seen the 
enormous volcano ETNA. I couldn’t get my eyes of this 
magical view.
 We arrived at a souvenirs shop and we decided to 
buy a present for that Romanian girl who we met there, in 
Catania. We sang her “Happy Birthday” and that was the 
moment when we had bonded a strong friendship 
between our Romanian group and that Romanian girl, 
Angela.
 We forgot about the time and we realized that we 
need to catch a plane, so we hurried back to the airport, 
finding our way back through the crowded places. On our 
way back, we had seen all those people smiling, chatting, 
saying gossips, living their usual life, and in the 
background, the calming sound of an accordion.
 I’m enormously glad that in only 50 minutes I 
had lived such wonderful moments with my lovely 
friends, and we had some great experiences which we can 
tell to the others. It was an impressive memory to live 
these moments near San Pietro square from CATANIA.
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My story, my impressions

 When I found out that I will go to Italy, for 
the first time in this way, and that I will have the 
chance to communicate with other people who has 
different cultures and traditions and to also visit 
many places which I never thought I will ever see in 
my life, I was extremely happy and surprised !
 After arriving in Sicily, I was pleased, and, 
at the same time surprised by the people that I had 
met there. In this wonderful place, which looks like 
one from my childhood book stories, I had created 
some wonderful memories and I gained so much 
experience which is unforgettable, at least for me. 
People were really relaxed, everyone was friendly 
with us, even though we were just simple strangers.
 I have no words about the Italian food, just 
thinking about it, my mouth melts. All those 
delights were completing our beautiful Italian story.
Because it was my first project like this, all the 
things were unexpected, and I didn’t know what to 
think about the activities or about the group. Just 
being a simple participant in this project, I learned 
so many things about media, everything was so 
simple and the cohesion of the group made 
everything easier.
 I like non-formal education very much 
because in this way I learned so many things and I 
wasn’t bored. It was a fun experience to learn new 
things, not like it was in my school. 
 In conclusion, in Sicily was a wonderful, 
unforgettable experience for me and I hope that I 
will have again the chance to meet my Italian 
friends again.
 Now, getting back to Romania we will try to 
do our best to make them comfortable and keep the 
friendship in the same way.

Alin Coman
ROMANIA

 Our first day in Sicily had started with many emotions. The involvement 
within this project had come from our wish to meet new friends, new places, but also to 
improve ourselves our knowledge about culture, media and many other things related 
to the topic of the project.
 At the beginning of the first activity we were emotional, but we managed to 
get over it because of my friends from the group who had experience in youth project 
and also had helped me with the communication.
During the activities I managed to realize that our Italian friends are communicative 
persons, with who I can have fun and I saw their wish in their eyes to learn more and 
more about media.
 The Sicilian landscape is extraordinary! We were surrounded by the smell of 
the lemons, the anxious sea and by the orange trees that gave us color. To complete this 
wonderful list, we had the well-known pizza, which I can’t forget not even now!

 Hello! My name is Maria, I’m seventeen years 
old and fortunately, I’m a participant in our 1.3 European 
Project “Media Facets in Youth policy and Democracy”.
 It all started when I found out that my NGO 
had won all their written projects from Youth in Action 
Programme and this one was one of them. I was happy 
somehow for them, but I had no idea what was all about.. I 
needed to find out.
 I never knew what means policy or youth 
democracy, but that was actually the first fact that got me 
interested in the topic.
 Just because I didn’t like politics, I didn’t want 
to apply, but I’m interested in mass-media and social media 
so I said : “Hey, why not? Let’s give it a chance!”
 And I did. Totally worth it. I had applied and I 
had been chosen by my NGO. I never thought that it will be 
such a fascinating experience for me, or for my entire 
group. It was like I won at the lottery.
 When I first met the Italian group, I was so 
fascinated by their language, by their attitude. It was 
something obviously unexpected, but so great that I let 
myself along with everything. We had such an awesome 
compatibility inside the group, so we had no problems at all 
during the entire project ! It is nice to find these persons 
around you and bond friendships with them.
 Let me see.. Wonderful places? Checked! 
Awesome Italian food? Checked! Extraordinary team and 
people? Double checked.
 I’m speechless. I have no words to describe my 
experience out there. I learned so many things about 
mass-media and social-media and I found out that I totally 
like it! Maybe I will build a future out of it ! You never 
know what future brings to you!
 I will miss my team, my Italian friends! I had 
created so many wonderful, fascinating, extraordinary 
memories with them so now I’m pretty much overwhelmed, 
but I think Facebook will do the thing! We will keep in 
touch and for sure next year we will write a project together 
for another 10 days, or maybe an ESV!
  I love you, my friends! I will always keep you 
in my heart and in my memories!
This is for you, my friends: For Emanuela, Giulia, Nicolo, 
Marcello, Mariangela, Marilena, Roberto, Damian, Catia, 
Fabrizio, Tino, and of course, the driver, NINO !

Impressions from a Romanian Participant
The road through Europe

Constantinescu Maria Alexandra 
ROMANIA

Mariana Gheorghe
ROMANIA

My thoughts about Sicily..My thoughts about Sicily..

 Italian streets were crowded 
and tight, but I was impressed by the 
differences between them and our 
Romanian streets.
And because we’re talking about the 
differences between our cultures, I saw 
that Italians live a quiet and relaxing life, 
and us, Romanians, we’re always in a 
rush, always agitated and so on.
 I came back in Romania happy 
and with a big luggage of knowledge. I will 
share with all my heart to the others my 
experience in Italy because this story 
deserves the best and I would like to have 
other people to know it !
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 When we had to leave Sicily I was feeling sad, 
but when we arrived at the airport, I was glad that I had 
the chance to visit Catania, especially the wonderful 
square San Pietro.
 We were exhausted because of the road and the 
entire trip, but we had to continue because we really 
missed our country, our families and our friends.
 Simply happening, we found in Catania a 
Romanian girl from Targoviste who was celebrating her 
birthday within a visit in the beautiful region in Sicily. 
She was so happy that she found a group of Romanians 
and because of that, she celebrated with us.
 When we arrived in the square, my feet were 
walking without realizing that because I was too busy 
observing the beauty around me: the architecture of the 
buildings was so impressing, new and great and looking 
at all around me I couldn’t realize that this kind of beauty 
really exists.
 I also liked the fact that we were all together. We 
became friends, us, Romanians and Italians, and it was 
wonderful to have this great time with everyone.
 In the centre of the square there was a monument 
which represented an elephant, and I learned that this 
animal is a symbol of the good-mood, optimism and 
happiness of the Italian citizens.
 On a side and on the other there were those 
fascinating buildings, on the left corner there was the 
sound of the water (a splendid fountain was sending us 
beautiful waterfall images ). Among this fountain there 
was this long, long, and at the end of it we had seen the 
enormous volcano ETNA. I couldn’t get my eyes of this 
magical view.
 We arrived at a souvenirs shop and we decided to 
buy a present for that Romanian girl who we met there, in 
Catania. We sang her “Happy Birthday” and that was the 
moment when we had bonded a strong friendship 
between our Romanian group and that Romanian girl, 
Angela.
 We forgot about the time and we realized that we 
need to catch a plane, so we hurried back to the airport, 
finding our way back through the crowded places. On our 
way back, we had seen all those people smiling, chatting, 
saying gossips, living their usual life, and in the 
background, the calming sound of an accordion.
 I’m enormously glad that in only 50 minutes I 
had lived such wonderful moments with my lovely 
friends, and we had some great experiences which we can 
tell to the others. It was an impressive memory to live 
these moments near San Pietro square from CATANIA.

 În urma întrunirii echipei de 
selecţie a participanţilor din 
România, formată din Strâmbei 
Daniela, Neculae Marius şi Grozea 
Giorgiana, pentru proiectul 
Solidarity and Understandind 
between Neighbours – SUN, 
finanţat de Comisia Europeană prin 
programul Tineret în Acţiune, s-a 
stabilit grupul de tineri în 
următoarea componenţă:

1. Angela Feraru – Râmnicu Sărat
2. Laura Holban – Râmnicu Sărat
3. Diana Alexandra Chiosea – 
Râmnicu Sărat
4. Andrei Sfinteş – Râmnicu Sărat
5. Valentin Georgian Petrache – 
Comuna Limpeziş, jud. Buzău
Grupul de tineri va fi coordonat de 
Daniela Strâmbei, vicepreşedinte al 
ATCE Speranţa Râmniceană.
Pe lista de rezerve sunt următorii:
1. Maria Lungu
2. Anca Neculăiasa
3. Alexandra Botan

  Luna aprilie a adus la Râmnicu Sărat trei serii de 
participanți din proiecte internaționale cu gazde diferite: 
organizațiile de tineret ONIX, ATCE-Speranța 
Râmniceană și Primăria Podgoria. 
 ATCE-SR a inițiat în octombrie 2012 o idee care 
urmărea să adune 36 de participanți din România, Turcia, 
Albania, Italia, Germania și Moldova pe meleaguri 
râmnicene, în perioada 19-28 aprilie, pentru a lua parte la o 
serie de ateliere de lucru ce abordau discriminarea cu 
specificitate pe anumite tipuri de discriminare manifestate 
mai puternic în fiecare țară implicată. Ținta noastră era să 
creăm contextul în care tinerii să împărtășească informații, 
opinii, experiențe pentru ca toți să înțelegem mai bine ce 
declanșează discriminarea și cum putem acționa noi ca 
tineri pentru prevenirea ei. Pe numele lui “Solidarity and 
Understanding between Neighbours SUN” (Solidaritate și 
Înțelegere între Vecini SOARE), proiectul a fost organizat 
în contextul Programului Tineret În Acțiune și finanțat de 
Comisia Europeană.
 Acum, după implementarea activităților 
internaționale la Centrul de Tineret FORTES, după 
cunoașterea colegilor din țările partenere, după 
interacțiunea cu școlăreii de la Grădinița “Orizont”, unde 
doamna Nina Beldie ne-a invitat cu mare drag, după 
organizarea carnavalului în parcul mare din Râmnicu 
Sărat, pot spune că ne-am atins obiectivele. Și soarele chiar 
a venit în proiect; după zile înnorate, noi ne-am bucurat de 
soare la activitățile outdoors.
 Tinerii participanți au venit deschiși pentru a 
împărtăși situația din țara sau din comunitatea lor, ceea ce 
a ajutat la construirea sentimentului de apartenență la 
spațiul european ca spațiu comun; a dispărut preconcepția 
cum că există “țări cu probleme” și “țări perfecte fără 
dificultăți”. Am descoperit împreună ce ne leagă că nevoi 
umane și ca eforturi de a respecta drepturile omului și de a 
promova toleranța și acceptarea diversității. 
 Una dintre cele mai importante sesiuni a fost cea în 
care tinerii de naționalități diferite au avut de pregătit câte 
un interviu pentru anumite persoane din comunitate care 
lucrează cu grupuri și mase de oameni pentru a descoperi 
realitatea locală din perspectiva unor oameni care, prin 
natura muncii lor, reușesc să obțină o imagine de 
ansamblu. Astfel, echipele au intervievat următoarele 
persoane: Sorin Cîrjan (Viceprimar Municipiul Râmnicu 
Sărat), Nina Beldie (educatoare și consilier local), Emilian 
Burlacu (director Poliția Locală), Violeta Vîlcu (manager 
“Casa de Cultură Florica Cristoforeanu”, profesor la Liceul 
Teoretic Ștefan cel Mare), Mihaela Popescu (director 
SPAS), preotul David (preot în religia creștin-ortodoxă la 
parohia din cartier Sârbi), Forțu Macovei (director 
economic Primăria Râmnicu Sărat), Manuela Davidoiu 
Vagyaș (secretar delegat Municipiul Râmnicu Sărat), 
Marian Neaţă (consilier local), Nicolae Bratu (profesor la 
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Daniela Strâmbei
manager de proiect

Colegiul Național Alexandru Vlahuță). Tinerii străini au 
învățat să întrebe ce îi interesa în limba română iar invitații 
noștri și-au expus opiniile și experiența pe respectivele 
întrebări. La finalul sesiunii de interviuri, participanții au 
fost foarte satisfăcuți de faptul că proiectul i-a adus în 
contact cu realitatea și cu persoane atât de variate, au 
înțeles mai bine o parte din cultura locală și au fost 
recunoscători că invitații noștri și-au făcut timp pentru a-i 
cunoaște. 
 O altă activitate motivațională a fot cea în care, pe 
echipe, ne-am imaginat comunitatea ideală în care am vrea 
să trăim și care ar putea fi rolul nostru în construirea acelei 
comunități. Concluzia a fost că acea comunitate nu este o 
utopie și că noi, prin propriile capacități și interese putem 
contribui la transformarea societății în care trăim în acel 
oraș sau acea țară în care oamenii sunt toleranți și relațiile 
interumane sunt bazate pe respectarea libertății proprii și a 
celorlalți. 
 Prin interacțiune, activități de educație 
non-formală, joc și deschidere către nou, cei 36 de 
voluntari au ajuns să își demitizeze anumite opinii formate 
din lipsă de informație, să fie mai deschiși către 
interacțiune și să considere diversitatea ca o proprietate 
firească a lumii.
 Personal, îmi amintesc că la carnaval am lucrat cu 
mulți copii în parc, dintre care unul m-a întrebat de ce eram 
noi îmbrăcați în acel mod, întrebare justificată, de altfel, 
din moment ce noi întruchipam diferite personaje care sunt 
în unele cazuri subiect al discriminării. L-am întrebat dacă 
vedea două persoane identice în grupul nostru. După ce 
mi-a spus că nu vedea doi la fel, i-am explicat frumusețea 
diversității și cum valoarea noastră adăugată în abundența 
și minunăția lumii vine tocmai din faptul că suntem diferiți. 
Ce-ar mai fi dacă toți am semăna unul cu celălalt? La care 
puștiul de aproximativ 4 ani a răspuns “Nu ar fi frumos, am 
fi toți copii (replici) și nimeni nu ar fi original”. 
 Dacă un tânăr de 4 ani înțelege că bogăția și 
puterea lumii vine din complementaritate și diversitate, eu 
am speranță că generațiile care urmează se vor dezvolta 
frumos și vor crește o lume mai pozitivă și mai deschisă și 
că SOARELE va fi dat mai departe. 

 SUN(Solidarity and Understanding between 
Neighbours) brought us the summer. In 9 days of activities I 
learned about discrimination in other countries, about 
communities, types of food, culture and habits, about people 
in general. 
       As learning methods we used team building, workshops, 
the public café, intercultural evenings and many others, but 
in my opinion the most useful of them all was photovoice.
       Photos are a stunning way to express something, showing 
to the others little aspects of life that may count or just facts. 
We had a lot of discussion on the photos topic and I think it 
helped because we fixed some ideas through 
communication.Therefore, photovoice was my favourite 

What 
a great
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activity in this project 
and seemed to me the 
most useful one.
       Besides the whole 
work that involved the 
project I had fun and I 
met beautiful people! I’m 
encouraging young 
people to involve in 
projects like these 
because they are great 
experiences that are 
contributing to the 
formation of a good 
character. Get involved!

Angela Feraru
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  „SUN” – Solidarity and Understanding between Neighbours, 
finanţat de CE prin TiA– este proiectul ce a reunit la Râmnicu Sărat în 
perioada 19 – 28 aprilie 36 de tineri din 6 state ale Europei.
 Prima zi a debutat cu jocuri de cunoaştere şi socializare, şi s-a 
creat încă de la început o legătură strânsă între participanţii din 
România, Italia, Moldova, Albania, Turcia şi Germania. Obiectivul 
principal al proiectului a fost eliminarea discriminării prin dezvoltarea 
unei atitudini pozitive în ceea ce priveşte diversitatea culturală prin 
activităţi foarte bine organizate şi implementate: prin prezentările 
photovoice am descoperit diferite tipuri de discriminare prezente în 
comunităţile fiecărei echipe participante; interviurile cu reprezentanţi ai 
comunităţii ne-au adus faţă în faţă cu principala problemă legată de 
discriminare în comunitatea râmniceană: populaţia rromă. Am aflat că 
se organizează periodic campanii de educaţie sanitară şi de creştere a 
conştientizării asupra importanţei igienei şi am concluzionat că 
încurajarea educaţiei în comunitatea rromă este cel mai important aspect 
ce trebuie soluţionat.
 Prin metoda forum theatre am avut ocazia să ne dezvoltăm 
creativitatea şi să încercăm să găsim soluţii pozitive pentru probleme de 
discriminare, rasism sau homofobie, într-un mod nonformal, interactiv.
 Excursia la Bran am considerat-o un bonus al organizatorilor 
pentru noi participanţii şi pot spune că a fost un prilej bun de a ne 
apropia şi de a forma unitate în grup. Tinerii din statele partenere au fost 
foarte curioşi să viziteze şi să descopere mai multe despre legendă şi 
casa lui Dracula. Totodată, am vizitat şi centrul istoric al Brașovului, 
Biserica Neagră, iar o parte din noi am urcat chiar pe Dealul Tâmpă.
 Serile interculturale au fost pe placul tuturor, făcând posibilă o 
mai bună cunoaştere a culturilor participanţilor, prin dansuri, muzică, 
mâncăruri şi băuturi tradiţionale dar şi prin prezentări interactive ale 
ţărilor participante: astfel am degustat deliciosul rahat turcesc, 
bomboane cu ciocolată din Republica Moldova, faimoasele paste din 
bucătăria italiană şi am învăţat câteva dansuri tradiţionale din Albania şi 
Germania.
 Activitatea de final a proiectului, Carnavalul diversităţii, s-a 
desfăşurat în Parcul Municipal din Râmnicu Sărat, şi a făcut deliciul 
publicului de la cei mai mici până la cei mari. Costumaţi în personaje 
discriminate de către societate, am pregătit workshopuri cu diferite 
teme: muzică, dansuri tradiţionale, jocuri şi energizere. La eveniment au 
fost prezenţi şi reprezentaţi ai autorităţilor locale, domnul viceprimar 
Sorin Cîrjan şi câţiva consilieri care au lăudat iniţiativa organizaţiei 
ATCE-SR de a demara un astfel de proiect şi ne-au încurajat că şi pe 
viitor să continuăm cu proiecte de acest gen deoarece au un efect benefic 
asupra întregii comunităţi.
 Din punctul meu de vedere, faptul că am participat într-un astfel 
de proiect a fost o experienţă plăcută ce mi-a adus prieteni din diferite 
părţi ale Europei şi care mi-a demonstrat încă o dată că doar prin 
implicare şi participare activă putem schimba ceva.

Laura Holban

 SUN! A short word but with a 
very powerful meaning. And I am not 
talking about the star situated in the 
middle of our solar system, I am talking 
about the project called Solidarity and 
Understanding between Neighbours that 
took place in Ramnicu Sarat between 
19-28 of April 2013.
 As the title sais, it was all about 
solidarity and understanding because we 
approached the discrimination topic, one 
of the major issues of the society we live 
in. Being a project based on non-formal 
education, we had lots of interesting and 
attractive activities in which we tried to 
find ways to eliminate discrimination of 
all kinds : rasial, historical, religious or 
sexual. The most discussed subject was, 
of course, the rasial discrimination; in this 
case the roma people. Therefore, we used 
different methods to make things easy to 
understand and not to get everyone bored. 
Among other activities that made the 
participants of this multinational project 
more open-minded, the Photovoice and 
Forum Theatre methods were the most 
conclusive. It is amazing how much a 
person can learn about discrimination 
watching a few photos or a play with a 
social theme in which you are a 
spect-actor and you can interfere to 
change the final situation. Besides the 
target of this project, we also had a lot of 
fun, took a trip to Bran Castle where we 
couldn’t find Dracula but we found the 
love and the understanding required to 
make new friends.
 As a personal opinion, being my 
first project, SUN was the perfect way for 
me to become a better person  and I am 
sure I won’t forget the people involved, 
the fun I had and the knowledge that I 
have assimilated in nine days of being one 
ray of the SUN.

Petrache Georgian

 As group of 6 people we had the chance to participate in the project “Solidarity and 
Understanding between Neighbours”, which took place in Râmnicu Sărat, Romania, in April 2013. 
Together with young people from 5 different countries, we had dealt with the topic of discrimination 
by using non-formal methods. 

 But what does it mean to be part of a project like this? And what does it mean to work on 
discrimination? 
 During the project we've learned a lot about specific problems in various countries and 
cultures. We’ve also discovered our own view on discrimination and its topics of discrimination as we 
are living and have grown up in Germany. 

 Although discrimination takes place in public and is right in front of our eyes sometimes (also 
with the help of media) it is indeed a problem in all our daily lives, too. The methods we learned (for 
example the forum theatre method) showed us, that everybody has the opportunity to prevent or fight 
against discrimination in our social environment. It is sometimes easy to recognize discrimination, but 
we need courage and of course first of all the will to change things. 
 
 We have the strong feeling that it’s not about talking. It’s about acting and changing by doing. 
And it’s about reflecting our own privileged positions in society, we always take for granted.  And 
even the possibility of doing projects like this (going abroad, paying flights, getting reimbursed etc.) 
is a huge privilege. 
 We think that the youth exchange helped a lot to improve the necessary attitude here; we made 
many friends from other countries, can better understand their cultures and we could say `goodbye` to 
some prejudices. So, regarding discrimination of “foreign people” e.g., an easy way to prevent 
discriminating thoughts in our minds (where the problem begins) is to talk to people to get an enlarged 
knowledge as well as a better sense for them.
 
 So the most important thing should be getting in contact with people and having in mind the 

Working on
discrimination

what does it mean?

structural mechanisms of 
discrimination, means to start with 
critically questioning and to realize 
where we benefit from those 
mechanisms and also means to start 
with our own discriminative behavior 
and borders in mind.
 
 At least we hope, we (and 
society and media and …) don’t just 
talk and think about discrimination to 
feel better – we hope it’s really about 
setting processes and taking actions to 
fight discrimination. This project was 
and already is one little step in this 
direction.
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 În urma întrunirii echipei de 
selecţie a participanţilor din 
România, formată din Strâmbei 
Daniela, Neculae Marius şi Grozea 
Giorgiana, pentru proiectul 
Solidarity and Understandind 
between Neighbours – SUN, 
finanţat de Comisia Europeană prin 
programul Tineret în Acţiune, s-a 
stabilit grupul de tineri în 
următoarea componenţă:

1. Angela Feraru – Râmnicu Sărat
2. Laura Holban – Râmnicu Sărat
3. Diana Alexandra Chiosea – 
Râmnicu Sărat
4. Andrei Sfinteş – Râmnicu Sărat
5. Valentin Georgian Petrache – 
Comuna Limpeziş, jud. Buzău
Grupul de tineri va fi coordonat de 
Daniela Strâmbei, vicepreşedinte al 
ATCE Speranţa Râmniceană.
Pe lista de rezerve sunt următorii:
1. Maria Lungu
2. Anca Neculăiasa
3. Alexandra Botan

EDU EDU
 În urma procesului de selecţie, Comisia de 
Evaluare alcătuită din: Ceparu Florin, Strâmbei 
Daniela şi Volodea Mateevici au transmis rezultatul 
analizei formularelor de aplicare şi a etapei de 
evaluare prin Interviu, echipa de implementare 
fiind următoarea:

1. Rotea Emilian – participant
2. Oprea Denis – Participant
3. Pintilie Ştefan – Participant
4. Holban Laura – Participant
5. Neculăiasa Anca – Participant
 
 Echipa de Formatori şi Organizare este 
alcătuită din:

1. Giorgiana Grozea – Formator 1
2. David Daniel – Formator 2
3. Neculăiasa Arabenna – Asistent 1
4. Moraru Mirela – Asistent 2
5. Andreiu Silviu – Staff support 1
6. Cocoloş Gabriel – Staff support 2

 În perioada 11-19 aprilie, municipiul Râmnicu 
Sărat a fost gazda cursului internaţional de formare „Edu 
Performing”, un proiect ce a ocupat locul al doilea pe ţară în 
grila finanţărilor acordate la termenul 1 octombrie 2012, de 
către Comisia Europeană, prin Programul „Tineret în 
Acţiune”, Secţiunea 3.1b – Formare şi Reţele, având o 
valoare totală a grantului de 17.979,32 euro.
 În cadrul proiectului, derulat de Asociaţia de 
Tineret „Onix”, au fost prezenţi la Râmnicu Sărat 
reprezentanţi ai şapte parteneri provenind din Turcia, 
Letonia, Lituania, Bulgaria, Republica Moldova, 
Azerbaidjan şi Slovenia. Numărul total al lucrătorilor 
europeni deplasaţi pentru a participa la acest proiect a fost 
de 24, câte trei din fiecare stat.
 Poziţiile de Formatori în cadrul proiectului, pentru 
prima dată în prezenta formulă, au fost ocupate de către doi 
râmniceni cu experienţă în procesul de formare şi 
participare în Proiectele TiA, Giorgiana Grozea, fost elev al 
Colegiului Naţional „Alexandru Vlahuţă”, şi Daniel David, 
fost elev al Liceului Teoretic „Ştefan cel Mare”, ambii 
studenţi ai Facultăţii de Administraţie şi Afaceri din cadrul 
Universităţii Bucureşti.
 Tematica cursului a fost promovarea metodelor şi 
Mijloacelor educaţiei non-formale în procesul de formare a 
tinerilor ca modalitate de aplicare ulterioară, atât în cadrul 
unităţilor formale de învăţământ, cât şi în mediul 
organizaţiilor neguvernamentale şi transformarea 
participanţilor în lucrători de tineret care să-şi aducă, în 
viitorul apropiat, contribuţia la procesul de îmbunătăţire a 
sistemului educaţional în cadrul comunităţilor şi statelor pe 
care le reprezintă.
 Cursul de Formare, susţinut în cadrul Centrului de 
Tineret „FORTES”, a pătruns şi în unităţile de învăţământ 
râmnicene, gazde fiind Colegiul Naţional „Alexandru 
Vlahuţă”, Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare” şi Şcoala 
Gimnazială Nr. 2.
 Metodele de educaţie non-formale, care le-au atras 
tinerilor atenţia pe o perioadă de aproximativ două ore, au 
fost deosebit de bine primite şi apreciate, atât de cadrele 
didactice co - organizatoare la eveniment, cât, mai ales, de 
elevii care au participat activ, împărtăşind întreg procesul de 
învăţare ce a fost pus în slujba acestora.

 EdU Performing, aşa cum 
majoritatea participanţilor au descris cursul, 
a fost poate cel mai complex curs de formare 
derulat la Râmnicu Sărat şi în jud. Buzău 
prin intermediul Programului “Tineret în 
Acţiune”. 24 de participanţi, 2 formatori, 2 
asistenţi şi trei membri de staff, toţi aceştia 
au reprezentat polii de lucru prin intermediul 
cărora în perioada 11 – 19 aprilie, tineri din 
8 state ale Uniunii Europene şi Partenere 
acesteia şi-au adus contribuţia pe de o parte 
în deprinderea unor cunoscute metode de 
educaţie non – formală şi pe de altă parte, în 
crearea de noi metode de educaţie 
alternativă, care să fie puse în slujbe 
procesului educaţional din şcoli şi ONG-uri 
în comunităţile locale ale tuturor celor 8 
parteneri în proiect.
 Primele cinci zile de activităţi, 
demarcate prin diferite jocuri de cunoaştere, 
energizere, jocuri de încredere şi de creare a 
unor relaţii de grup au continuat prin 
prezentarea a 10 metode de educaţie non – 
formală cunoscute şi utilizate în cadrul 
Programului Tineret în Acţiune şi anume: 
Workshop, brainstorming, joc de rol, 
cafenea publică, open space, photovoice, 
Teatru forum, studio de caz, debate şi 
Fishbowl. 
Procesul de învăţare al metodelor şi de 
formare în tainele educaţiei non – formale 
s-a bazat pe o triplă dimensiune: prima 
dintre acestea a constat în prezentarea 
metodelor de către cei doi Formatori ai 
proiectului, sub aspect teoretic, în scopul 
unei bune înţelegeri a tuturor aspectelor de 
organizare: timp, spaţiu, oameni, resurse, 
rezultate aşteptate. Odată deprinsă partea 
teoretică a urmat dimensiunea experienţială 
a procesului ce s-a realizat prin împărţirea în 
echipe de lucru, urmată de implementarea 
efectivă într-un cadru dinamic, ţinând cont 
de o distribuire mixtă a participanţilor, de 
fiecare dată diferită, în scopul împărtăşirii 
nediferenţiate a propriilor experienţe şi 
contribuţii. Odată derulată activitatea, a 
urmat ce-a de-a treia component tematică 
specifică fiecărei metode, anume evaluarea 

CURS DE FORMARE
CU 8 STATE EUROPENE

LA RÂMNICU SĂRAT

Florin Ceparu
Preşedinte A.T. ONIX

un laborator de
metode de educație
non – formală!

metodei, acordarea de feedback în vederea unei bune 
conştientizări a importanţei folosirii în viitor a metodelor, a 
identificării situaţiilor în care acestea pot fi aplicate, precum şi 
o raportare realistă la rezultatele pe care metode le aduce în 
mod efectiv.
Urmare a primelor 6 zile de activităţi, cei 24 de participant au 
căpătat un bagaj informaţional şi de experienţe care le-a 
permis pentru următoarele trei zile să fie înşişi iniţiatorii unor 
noi metode de educaţie non – formală. Procesul de construire 
a unor noi metode a ţinut seama de împărţirea participanţilor în 
echipe de lucru, care de această dată au fost menţinute la final. 
Metodele create au următoarele denumiri:
1. Circle of trust Method
2. Cost of living Method
3. Dreamer Method
4. Happy end Method
5. Reality check Method
6. Picture Method
7. Truth or lie Method (PR)
Calitatea metodelor non – formale create a fost verificată în 
trei instituţii şcolare din Râmnicu Sărat: Colegiul Naţional 
“Al. Vlahuţă”, Liceul Teoretic “Ştefan cel Mare” şi Şcoala 
Gimnazială Nr.2. În toate cele trei locaţii conducătorii 
instituţiilor au pus la dispoziţia proiectului un număr de patru 
clase în cadrul cărora Lucrătorii de Tineret EDU 
PERFORMING au avut ocazia de a pune în practică noile 
metode create. Oportunitatea metodelor şi răspunsului 
tinerilor urmare a implementării metodelor a fost unul 
deosebit, aceştia apreciind atât caracterul educativ al 
activităţilor, componentă de învăţare cât şi schimbarea de 
viziune şi abordare pe care sistemul educaţional l-ar resimţi în 
cazul utilizării frecvente a acestor metode.
 Revenirea în sânul grupului ţinta a corespuns cu munca 
voluntarilor la crearea unui Video - book ce conţine o scurtă 
prezentare a proiectului şi Programului TiA, urmată de 
detalierea tuturor celor şapte metode noi create.
O altă activitate de final a constat în implicarea voluntarilor în 
scopul creării unei Broşuri de educaţie non formală EDU 
PERFORMING bazată în egală măsură pe metodele cunoscute 
şi metodele noi create.

Florin Ceparu
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Vizibilitate – Săptămâna altfel

 Voluntarii FORTES, elevi ai Colegiului 
Naţional Alexandru Vlahuţă şi ai Liceului 
Teoretic Ştefan cel Mare, în cadrul “săptămânii 
altfel”, şi-au continuat seria activităţilor de 
vizibilitate ale proiectelor “European Union 
Republic and Monarchy” şi “SUN”, finanţate 
de Comisia Europeană prin programul Tineret 
în Acţiune.
Coordonaţi de Mădălin Gavrilă, preşedintele 
Consiliului Judeţean al Elevilor – Buzău, tinerii 
din cele două licee râmnicene au mers într-o 
campanie stradală de distribuire de flyere şi 
pliante, promovând astfel cele două proiecte şi 
programul Tineret în Acţiune.

 Acţiunea de vizibilitate a fost punctată 
că o activitate de voluntariat de un impact 
deosebit în comunitate, datorită parteneriatelor 

cu unităţile de învăţământ şi forul consultativ 
judeţean al elevilor, cetăţenii municipiului Rm. 
Sărat conştientizând astfel importanţa 
acţiunilor de tineret şi voluntariat, primind 
informaţii despre programul Tineret în Acţiune 
şi faptul că tinerii sunt susţinuţi de Comisia 
Europeană, care le facilitează accesul la 
educaţia nonformală, generatoare de 
competenţe. Totodată prin implicarea unui 
număr mare de tineri în această activitate de 
vizibilitate, FORTES şi-a atras noi voluntari.

 Mai mult decât atât, reîntorşi din 
campania stradală tinerii s-au reunit la Centrul 
de Tineret FORTES, împreună cu profesorii lor 
şi au iniţiat o masă rotundă, tematicile acesteia 
fiind “Republica şi Monarhia” şi “O lume 
SUN”, fără discriminare.

Mateevici Volodea
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  „SUN” – Solidarity and Understanding between Neighbours, 
finanţat de CE prin TiA– este proiectul ce a reunit la Râmnicu Sărat în 
perioada 19 – 28 aprilie 36 de tineri din 6 state ale Europei.
 Prima zi a debutat cu jocuri de cunoaştere şi socializare, şi s-a 
creat încă de la început o legătură strânsă între participanţii din 
România, Italia, Moldova, Albania, Turcia şi Germania. Obiectivul 
principal al proiectului a fost eliminarea discriminării prin dezvoltarea 
unei atitudini pozitive în ceea ce priveşte diversitatea culturală prin 
activităţi foarte bine organizate şi implementate: prin prezentările 
photovoice am descoperit diferite tipuri de discriminare prezente în 
comunităţile fiecărei echipe participante; interviurile cu reprezentanţi ai 
comunităţii ne-au adus faţă în faţă cu principala problemă legată de 
discriminare în comunitatea râmniceană: populaţia rromă. Am aflat că 
se organizează periodic campanii de educaţie sanitară şi de creştere a 
conştientizării asupra importanţei igienei şi am concluzionat că 
încurajarea educaţiei în comunitatea rromă este cel mai important aspect 
ce trebuie soluţionat.
 Prin metoda forum theatre am avut ocazia să ne dezvoltăm 
creativitatea şi să încercăm să găsim soluţii pozitive pentru probleme de 
discriminare, rasism sau homofobie, într-un mod nonformal, interactiv.
 Excursia la Bran am considerat-o un bonus al organizatorilor 
pentru noi participanţii şi pot spune că a fost un prilej bun de a ne 
apropia şi de a forma unitate în grup. Tinerii din statele partenere au fost 
foarte curioşi să viziteze şi să descopere mai multe despre legendă şi 
casa lui Dracula. Totodată, am vizitat şi centrul istoric al Brașovului, 
Biserica Neagră, iar o parte din noi am urcat chiar pe Dealul Tâmpă.
 Serile interculturale au fost pe placul tuturor, făcând posibilă o 
mai bună cunoaştere a culturilor participanţilor, prin dansuri, muzică, 
mâncăruri şi băuturi tradiţionale dar şi prin prezentări interactive ale 
ţărilor participante: astfel am degustat deliciosul rahat turcesc, 
bomboane cu ciocolată din Republica Moldova, faimoasele paste din 
bucătăria italiană şi am învăţat câteva dansuri tradiţionale din Albania şi 
Germania.
 Activitatea de final a proiectului, Carnavalul diversităţii, s-a 
desfăşurat în Parcul Municipal din Râmnicu Sărat, şi a făcut deliciul 
publicului de la cei mai mici până la cei mari. Costumaţi în personaje 
discriminate de către societate, am pregătit workshopuri cu diferite 
teme: muzică, dansuri tradiţionale, jocuri şi energizere. La eveniment au 
fost prezenţi şi reprezentaţi ai autorităţilor locale, domnul viceprimar 
Sorin Cîrjan şi câţiva consilieri care au lăudat iniţiativa organizaţiei 
ATCE-SR de a demara un astfel de proiect şi ne-au încurajat că şi pe 
viitor să continuăm cu proiecte de acest gen deoarece au un efect benefic 
asupra întregii comunităţi.
 Din punctul meu de vedere, faptul că am participat într-un astfel 
de proiect a fost o experienţă plăcută ce mi-a adus prieteni din diferite 
părţi ale Europei şi care mi-a demonstrat încă o dată că doar prin 
implicare şi participare activă putem schimba ceva.

 În cadrul săptămânii „Să ştii mai 
multe, să fii mai bun”, un grup de elevi ai 
Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Rm. Sărat 
împreună cu cadrele didactice au vizitat 
Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene 
„AUREL VLAICU” Boboc. Şcoala este 
situată la 12 km NE de municipiul Buzău, 
în apropierea căii ferate Buzău - Focşani, 
într-o zonă foarte frumoasă şi pitorească. 
Traseul urmat a fost din Râmnic până la 
Gara CFR Boboc Gară, după care, pe 
şosea, pe drumul judeţean 220 Poşta 
Câlnău - Cochirleanca.
 La începutul vizitei s-a făcut o 
scurtă prezentare a şcolii, un scurt istoric al 
acesteia de către domnul comandor Oatu 
Marius-Mihai. Elevii au aflat despre 
personalităţi de seamă care de-a lungul 
timpului, au absolvit această şcoală 
contribuind la creşterea prestigiului şi 
renumelui ei între citadelele 
învăţământului românesc. Cu mândrie au 
fost enumeraţi:
 Mihai I - rege al României;
 Dr. Ion Moraru – laureat al 
premiului Nobel pentru pace;
 General inginer Victor Soima;
 General Constantin Zărnescu, 
fost comandant al Aviaţiei Militare;
 General inginer Mihail Fenici;
 General inginer Mihail Popescu;
 General doctor inginer 
Demostene Ionescu;
 A fost prezentat şi obiectivul 
fundamental al şcolii:
 „Dezvoltarea profesională a 
ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor 
conform nevoilor reale de pregătire din 
Forţele Aeriene, alinierea, în integralitatea 
sa, la standardele, procedurile şi 
tehnologiile de instruire şi evaluare ale 
armatelor statelor partenere de Alianţa, 
devansarea, prin structură, organizare şi 
conţinut a transformărilor şi schimbărilor 
care se produc în Forţele Aeriene.”
 Elevii au urmărit în clubul unităţii 
un film despre numeroasele mărturii ale 
evoluţiei aeronauticii în România, au 
vizitat apoi muzeul unităţii, o instituţie de 
cultură destinată pentru păstrarea, 
conservarea, îmbogăţirea, cercetarea şi 
punerea în circuitul public a elementelor 
din patrimoniul istorico - militar al unităţii, 
precum şi pentru cultivarea tradiţiilor 
militare ale poporului român.
 Având drept patron spiritual pe 
pionierul aviaţiei româneşti, Aurel Vlaicu, 
muzeul găzduieşte numeroase mărturii ale 
evoluţiei aeronauticii în România, precum 
şi ale învăţământului specific armei. Sunt 
trecute în revistă, începând cu anul 1912 
anul înfiinţării primei Şcoli de piloţi 
militari principalele evenimente 
considerate puncte de referinţă în istoria 
aviaţiei româneşti: participarea la cele 
două războaie mondiale, înfiinţarea 
primelor unităţi de aviaţie, misiuni aeriene 
în afara graniţelor ţării şi multe altele. 

E VISUL MEU SĂ ZBOR
CARIERĂ ÎN FORŢELE AERIENE

„Avioanelor li se pot tăia aripile, aviatorilor, niciodată!”
Fotografii de epocă, machete, decoraţii, 
panoplii cu costume de zbor sau uniforme 
ale piloţilor militari creează o atmosferă 
aparte, în care vizitatorul retrăieşte 
momentele glorioase ale aripilor 
româneşti.
 A urmat apoi o vizită la 
simulatorul de zbor. Aici a fost prezentată 
aparatura folosită la simulare, 
echipamentul unui pilot şi scaunul de 
catapultare, au urmărit o simulare de zbor. 
Scopul acestei excursii a fost ca elevii să 
îşi însuşească, cât mai multe cunoştinţe şi 
să îşi formeze o altă viziune asupra tehnicii 
din dotarea armatei.
 Părerile şi impresiile au fost 
diferite, dar vizita în sine a fost 
spectaculoasă şi de-a dreptul mirifică. Le 
mulţumim cadrelor de la Şcoala de 
Aplicaţie pentru Forţele Aeriene „AUREL 
VLAICU” Boboc şi sperăm că ne vor mai 
oferi asemenea ocazii pentru că dorinţa 
noastră este să acumulăm mult mai multe 
informaţii!
 Impactul activităţii asupra 
elevilor s-a văzut imediat prin impresiile 
schimbate între ei după activitate, prin 
popularizarea activităţii în rândul celorlalţi 
elevi din şcoală sau prietenilor.
 Cu siguranţă se vor mai organiza 
activităţi la această şcoală de aviaţie pentru 
a-i ajuta în special pe elevii claselor 
terminale să-şi orienteze opţiunile 
profesionale şi în această direcţie.
 „Din această activitate am aflat 
multe lucruri utile pentru viitorul nostru în 
general, şi în special am observat că în 
această meserie de aviator trebuie să ai 
mult curaj şi încredere în tine. În această 
profesie te lupţi cu tine însuţi. Mi-a plăcut 
foarte mult şi îmi mai doresc astfel de 
excursii tematice”
 (Elena Şerban, clasa a VIII-a)
„Foarte multe lucruri noi şi interesante am 
aflat în excursia de la Şcoala de Aviaţie 
Boboc. Am văzut din ce este compus un 
avion, cum decolează, cât de dificil este să 
fii pilot. Iar muzeul şi simulatorul de zbor 
m-au fascinat. Deşi greu, au fost destui 
oameni în istoria aviaţiei române care 
şi-au dedicat viaţa zborului. Îmi mai 
doresc astfel de activităţi care îţi pot 
marca viitorul.”
 (Cărămidă Laura, clasa a VIII-a)
„Întotdeauna haina militară a impus 
respect pentru toată lumea şi mai ales 
pentru elevi. Mulţi dintre ei visează să fie 
la fel cu cei pe care îi admiră. De aceea au 
fost foarte entuziasmaţi de această vizită la 
Şcoala de aviaţie de la Boboc, Buzău.
Şcoala, de fapt un Campus care se întinde 
pe o suprafaţă foarte mare, cu aproape 

2000 de oameni, ne-a impresionat de la 
primii paşi pe care i-am făcut. Primirea 
extraordinară făcută de Comandor 
Nicoară, filmul care ne-a informat despre 
istoricul şcolii ce împlinise 101 ani de 
existenţă, vizitarea muzeului, dar, mai ales, 
a simulatorului de zbor, au fost momente 
pe care elevii, ca şi noi, le-am trăit cu mare 
intensitate. Elevii de clasa a VIII-a au 
rămas impresionaţi şi au fost gânditori 
mult timp după ce am părăsit incinta.”
 (prof. Berim Cati)

 „Am fost uimit de impactul pe 
care această excursie l-a avut asupra fiului 
meu. Cum a ajuns acasă a început să se 
documenteze. A căutat pe internet 
informaţii despre Şcoala de Aplicaţie 
pentru Forţele Aeriene „AUREL 
VLAICU”, a căutat informaţii despre 
cariera militară. Mi-a povestit despre tot 
ce a văzut în timpul vizitei. Am observat cu 
câtă pasiune povestea totul. Această 
excursie ar putea fi un factor de decizie în 
orientarea şcolară şi profesională a lui 
Daniel.”
 (Iacob Costică, părinte al elevului 
Iacob Daniel)
 La sfârşitul săptămânii 1-5 aprilie 
2013, s-au distribuit chestionare elevilor, 
părinţilor şi cadrelor didactice, ca 
instrumente de evaluare calitativă a 
activităţilor. Din centralizarea lor s-a 
concluzionat că impactul cel mai mare 
asupra elevilor, părinţilor şi profesorilor l-a 
avut activitatea de orientare şcolară şi 
profesională, desfăşurată la Şcoala de 
Aviaţie de la Boboc, denumită Eroii 
Aerului.
 Faptul că a fost sub forma unei 
excursii tematice care a inclus o vizită 
inedită şi adevărate lecţii de curaj şi 
patriotism a făcut activitatea extrem de 
bogată, de îndrăgită, de utilă, de neuitat. O 
activitate care a rămas în mintea şi inima 
tuturor, elevi şi profesori, o activitate care 
a îndemnat la mediaţie şi respect pentru cei 
care au fost, sunt şi vor fi „eroi ai aerului”.

Prof. Felicia Ionescu
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 În ultimii 2-3 ani, voluntariatul la Râmnicu-sărat a început să 
depăşească graniţele micului nostru oraş prin intermediul proiec-
telor �nanţate de Comisia Europeană prin programul Tineret în 
Acţiune. ONG-urile râmnicene au un loc important pe harta volun-
tariatului românesc prin numărul impresionant de proiecte scrise şi 
aprobate şi prin faptul că sunt printre cei mai cunoscuţi parteneri la 
nivel naţional şi aş îndrăzni să spun şi internaţional, datorită rezulta-
telor foarte bune obţinute de-a lungul timpului.
 Proiectul EDU PerFORMING a fost pentru mine o oportuni-
tate extraordinară de a intra în “tainele” non-formalului, proiectul 
constând în prezentarea, învăţarea şi punerea în practică a unor 
metode folosite în acest domeniu, atât în cadrul activităţilor de 
voluntariat şi a proiectelor europene, cât şi mediul formal - școli şi 
licee.

 Cum aş putea să încep? Păi bună, mă numesc Gavrilă 
Aurelia Gabriela, sunt elevă la Colegiul Naţional "Alexandru 
Vlahuţă" şi am aproape 16 ani. Acest an, a fost primul în care am 
cunoscut atât de multe persoane noi şi să mă împrietenesc şi să 
le cunosc mai bine pe cele deja cunoscute.
 Când am ajuns la liceu şi începând să cunosc puţin lumea, 
primul lucru pe care l-am vrut a fost să mă implic, să cunosc, să 
ajut. În ceea ce priveşte voluntariatul am fost foarte sceptică la 
început, prima întrebare �ind: "Cu ce mă poate ajuta pe mine 
acest lucru?". Cel care mi-a prezentat lucrurile şi mi-a explicat 
despre ce este vorba a fost Florin Ceparu şi am zis "De ce nu? 
Merită să încerc.". Zis şi făcut, a fost de ajuns un singur proiect 
pentru a mă îndrăgosti de voluntariat, de a îmi dori să fac asta 
mereu. Dacă aş putea m-aş înscrie în toate proiectele, pentru că 
îmi place să cunosc lume, deşi nu pot spune că am foarte multă 
experienţă în acest domeniu, dar sunt dornică să învăţ şi să �u un 
voluntar în adevăratul sens al cuvântului. 
 Un pas mare este atunci când participi în proiecte 
internaţionale şi cunoşti oameni care au culturi diferite, totul este 
nou şi cu toate astea vă leagă un lucru mare: voluntariatul.
 Singurul lucru pe care în pot spune este dacă nu rişti, nu 
câştigi. Merită să �i voluntar, să te implici, să �i liber când îţi 
exprimi punctul de vedere şi să nu îţi �e frică să faci asta, să 
capeţi încredere în tine.

EDU

Profil de
voluntar

"Un tânăr implicat este un tânăr bogat."

Visurile unui voluntar
(Rotea Emilian)

Întotdeauna am fost adeptul unei cooperări sănătoase 
între educaţia formală şi cea non-formală şi după cum 
urma să a�u în zilele următoare, această cooperare este 
necesară în mediul de învăţământ românesc încă de la 
nivelul grădiniţelor şi şcolilor generale.
 Primul contact cu ceilalţi participanţi a fost în 
egală măsură surprinzător şi şocant. Participanţii din 
cele 7 ţări erau de o diversitate cu care nu mă mai 
întâlnisem până atunci, atât la nivel etnic şi cultural cât şi 
ca experienţă, domeniu de lucru şi... vârstă. Majoritatea 
membrilor erau mai în vârstă decât mine, ceea ce m-a 
făcut să mă simt ca un copil de 19 ani, dornic de a�rmare 
şi învăţare.
 Datorită abilităţilor celor doi formatori, care s-au 
dovedit a � foarte bine pregătiţi în domeniu deşi la 
rândul lor erau mai tineri decât o mare parte din 
participanţi, atenţia tuturor a fost îndreptată spre 
învăţarea şi punerea în practică a mijloacelor şi 
metodelor de educaţie non-formală. Timp de 5 zile am 
reuşit să acumulăm şi să punem în practică într-o 
atmosferă plăcută şi motivaţională metode care mi-au 
stimulat şi solicitat la maxim creativitatea, capacitatea 
de lucru în echipă, exprimarea şi lucrul 
contra-cronometru.
 După învăţarea acestor metode a urmat partea 
cea mai di�cilă dar şi cea mai plăcută parte a proiectului. 
Împărţiţi în echipe, a trebuit să creăm o metodă proprie. 
Aceasta trebuia să �e inovatoare, e�cientă şi.. aplicabilă. 
Metoda pe care am reuşit să o creez împreună cu grupul 
meu din păcate nu a putut � aplicată în şcoli şi licee, �ind 
o metodă pe baza căreia se poate scrie un întreg proiect, 
lucru pe care sper să reuşim să îl facem pe viitor.
 Pe scurt, se porneşte de la un grup de minim 20 
de participanţi, care vor � împărţiţi în funcţie de diferite 
abilităţi precum capacităţi de dezbatere, fotogra�e, 
studiu de caz, abilităţi de comunicare, în 2 echipe egale 
ca număr de membri. Aceştia vor primi o temă duală 
(care are atât aspecte pozitive cât şi negative) şi vor 
trebui să meargă în comunitatea locală şi să facă un 
studiu de caz, după care să fotogra�eze aspectele 
negative sau pozitive ale problemei, în funcţie de echipa 
din care fac parte. Apoi, �ecare echipă trebuie să se 
pregătească pentru o dezbatere, în care vor putea folosi 
atât informaţii culese “din teren” cât şi fotogra�ile 
realizate pentru a-şi susţine cauza.

Rezultatul dezbaterii nu este atât de important pe cât 
este partea următoare a metodei şi anume formarea 
echipei iniţiale de participant (20+) care ţinând cont de 
informaţiile obţinute în urma studiului de caz, a 
articolelor şi dezbateri şi folosindu-se de fotogra�ile 
realizate vor încerca să obţină o soluţie comună pentru 
rezolvarea părţii negative a situaţiei, soluţie pe care 
ulterior o vor prezenta autorităţilor şi vor lucra împreună 
pentru rezolvarea problemei. Sper ca pe viitor să reuşim 
să transformăm această idee în realitate şi să lucrăm 
împreună pentru diversele probleme care pot � 
rezolvate prin munca tinerilor voluntari.
La �nalul acestui proiect care pentru mine a fost cu 
adevărat extraordinar, plec cu o mentalitate schimbată 
şi îmbunătăţită legată de educaţia non-formală, dar mai 
ales cu speranţa că aceasta poate schimba în bine 
sistemul educaţional, implementată în mod corect şi în 
cooperare strânsă cu educaţia formală, încă de la cele 
mai fragede vârste ale copiilor.
Am plecat din liceele râmnicene cu o oarecare 
dezamăgire, în sensul că elevii nu sunt conştienţi de 
avantajele enorme pe care le oferă voluntariatul şi prefer 
să petreacă timpul liber în faţa calculatorului şi în 
cluburi. Voluntariatul oferă oricărui tânăr o alternativă 
sănătoasă pentru petrecerea timpului liber, dezvoltarea 
unor calităţi deosebit de importante precum lucrul în 
echipă, creativitatea, vorbitul în public, abilităţi sociale şi 
sportive, într-un mediu plăcut şi prietenos, iar mai apoi 
oferă posibilitatea de a pleca în proiecte prin programul 
Tineret în Acţiune, care sunt o oportunitate 
extraordinară pentru �ecare tânăr în parte, având ocazia 
de a vizita Europa, dar mai ales de a-ţi dezvolta calităţile 
şi abilităţile într-un mediu organizat, alături de tineri ca şi 
tine din întreaga Europă.
Vreau să închei printr-un mesaj la adresa tinerilor 
râmniceni, legat de ceea ce am spus în rândurile de mai 
sus 

“Nu mă crede pe cuvânt! ÎNCEARCĂ!”

Emilian Rotea – Membru A.T. ONIX şi
Participant în proiectul “EDU PERFORMING”
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                     Imparateasa 
noptii

Peste satul nostru drag
Noaptea iarasi s-a lasat,

Bezna de acum domneste
Si nimic nu se zareste.

Din gradina casei mele
 Eu stau si privesc la stele

Vreau sa numar , dar sunt mii
Si toate sunt argintii.

De pe-un deal, din departare,
Vad o raza cum apare...

Ce sa �e? Ce e oare? 
Este luna ce rasare.

E ca un cerc  luminos,
Ce se-nalta el faimos

 Si pe bolta straluceste
Si bezna o fugareste.

Iar acum noaptea nu pare
Chiar atat de-n�oratoare,

Fiindca luna cea frumoasa
Este-a noptii imparateasa.

                                            Neculai    
Ionela
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Înstrăinare

Am pornit la pas spre mine însămi,
Spre Babilon, iadul meu ceresc, ascuns sub baldachin 
dreptunghiular,
Îmbătată de pornirea violentă a cugetărilor lăuntrice,
Cu tulburarea aceea, dinaintea călătoriei spre apus.
Nu am voit bagaje; urgia vremii su�etului meu
abia-mi acceptă greutatea propriei �ințe.
Cu pasul rar, ca la o de�lare militară,
M-am văzut privită din toate părțile, ca dintr-un ochi de 
cal, 
de o puzderie necontenită de �guri.
Îmi simțeam corpul parcă secătuit de-nsu�ețire,
dar eu înaintam spre Dumnezeul meu, 
Un Dumnezeu nezugrăvit pe fondul icoanelor de lemn
De dependența neputincioasă și temerile grele ale 
înăspriților creștini.
Și-naintam cu greu, convinsă că o altă Ană nu mai am,
Dar îmi vedeam pornirile în strânsura lăturalnică de 
corpuri,
Neîndreptându-mi totuși pașii spre dreapta lui Adam 
și nici spre stânga desfrânatei Eve,
În cercul închis de su�ul cel divin.
Și mi-am purtat cu simțul penitenței picioarele de plumb
cale de doi sori și veacuri multe,
Simțindu-mi �ința pierzându-se pentru fericirea 
cuvântului ,
aplecat asupra urechii ce-l defaimă.

Barbu Ana-Maria Cristina , Colegiul Național ” Alexandru 
Vlahuță”, Râmnicu Sărat, județul Buzău
Telefon 0767823799, e-mail: c.anaaa@yahoo.com
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 Performanțele nu sunt niciodată întâmplătoare! 
Faptul că în Școala Nr. 1 Rm. Sărat au existat opt elevi 
participanți la etapa națională a olimpiadelor școlare, ce 
s-a desfășurat în săptămâna 2-6 aprilie 2013, mă face să 
cred că numele atribuit acesteia de „Să știi mai multe, să 
fii mai bun!”, a reflectat dorința multor elevi de a se 
autodepăși și prin muncă susținută alături de profesorii 
lor coordonatori să câștige... un premiu, experiență, 
multe prietenii și foarte multă încredere în sine.
 Să ajungi să concurezi la nivelul național al unei 
olimpiade este o reușită, iar obținerea unui premiu sau a 
unei mențiuni oferă o bucurie nemărginită, de aceea 
trebuie să-i felicităm pe elevii și pe profesorii care au 
continuat tradiția școlii noastre de a fi printre cei mai 
buni din țară.

 Alexia Tuțescu (8E) - limba franceză (premiul 
III): Cred că nu voi uita niciodată prima mea olimpiadă 
națională. În primul rând am avut ocazia să-mi testez 
limitele în domeniul care îmi place, franceza. Mi-am 
făcut prieteni noi de la care am învățat multe lucruri. În 
sala de examen, profesorii care ne-au asistat au observat 
mirați că participă și o elevă din Rm. Sărat. M-am simțit 
foarte mândră și am prins curaj în timpul olimpiadei. A 
fost cea mai frumoasă experiență de până acum.

 Teodora Echimescu (6A) – educație 
tehnologică (mențiune): În viața noastră a elevilor, apar 
adesea momente foarte importante. Un astfel de 
moment, de mândrie și firească bucurie, dar și de îngri-
jorare și de mare responsabilitate, a fost calificarea la 
etapa națională a olimpiadei de educație tehnologică. 
Am înțeles că voi reprezenta școala în care învăț, dar și 
județul din care provin. Deci trebuia să fiu foarte bine 
pregătită, deoarece acolo vor veni cei mai buni elevi din 
țară.
 La Călărași, am stat departe de familia mea 
pentru prima dată, am trăit într-un internat de liceu, am 
cunoscut și m-am împrietenit cu colegi din alte județe. 
A fost o experiență deosebită care mă îndeamnă să merg 
mai departe cu fruntea sus.

 Pîrvu Nicoleta (8C) – tenis de masă (locul 7): 
Nu pot descrie în cuvinte bucuria sufletească și 
satisfacția pentru rezultatul obținut de mine la acest 
concurs. În primul meci am simțit emoție, neliniște, 
teamă de înfrângere, dar fiind stăpână pe mine am reușit 
să trec cu brio peste el. O confruntare mai grea a fost 
meciul pentru intrarea în primii opt jucători. A fost unul 
dintre cele mai frumoase concursuri, cu multe emoții, 
dezamăgiri și mai ales mulțumire pentru rezultatul 
obținut, locul 7 la faza națională.

 Răpeanu Miruna (8E) – fizică (medalia de 
bronz): Participarea la etapa națională a olimpiadei de 
fizică a fost o experiență minunată. Cinci zile de neuitat 
în Satu Mare, alături de noi prieteni și de ceilalți tineri 

CHEIA SPRE
POSIBILITĂȚI
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pasionați de fizică din țară, emoțiile ce au precedat 
fiecare probă, excursiile și bineînțeles festivitatea de 
premiere, toate au devenit amintiri neprețuite pe care le 
voi purta în suflet toată viața. Sper ca în viitor să pot trăi 
clipe asemănătoare, care să demonstreze că fiecare lecție 
învățată aduce cu sine o răsplată.

 Iaru Ioana (8E) – matematică (medalia de 
bronz): După părerea mea, olimpiada națională este o 
experiență unică. Concursul în sine este dificil. Nu toți 
pot obține premii, dar nu este vorba numai despre asta. 
Important este faptul că te întâlnești cu oameni foarte 
inteligenți, cu pasiuni comune, de la care ai de multe ori 
ceva de învățat. Imediat după ce se termină atmosfera 
propriu-zisă, atmosfera devine mai relaxată și toți se simt 
ca într-o tabără. Bineînțeles, printre glume și jocuri de 
cărți, se mai strecoară și o discuție despre matematică, 
amintindu-ne tuturor pentru ce ne aflăm acolo.
 
 Stănilă Andreea (5D) – educație tehnologică: 
Când am aflat că voi merge la faza națională, am plâns de 
bucurie. Dar după o săptămână a început să mi se facă 
frică. Îmi ziceam: Oare cum va fi? Acum știu. Am experi-
mentat o lume nouă, aceea a olimpiadelor. Nu este o 
joacă! Chiar dacă nu am reușit acum mai mult, sunt abia 
la început și mai am timp la dispoziție ca să reușesc.

 Dragoș Mitruț Vasile (8E) – matematică: Când 
am aflat că voi participa la olimpiada națională de 
matematică, am sărit în sus de bucurie, pentru că acesta a 
fost marele meu vis pe plan școlar. Pentru mine a fost o 
experiență minunată, pentru că elevii din lotul județului 
Buzău m-au ajutat să trec peste emoții. Aș mai vrea să 
retrăiesc aceste momente alături de prietenii pe care mi 
i-am făcut.
 
 Răileanu Manuel (7E) – fizică: În momentul în 
care am aflat că am obținut locul I la olimpiada județeană 
de fizică m-am bucurat foarte tare, deși sperăm că eu voi 
fi primul. Olimpiada națională a fost una foarte reușită, 
datorită eforturilor depuse de organizatori. Colegii de 
cameră m-au încurajat și mi-au amintit că este ceva 
deosebit să ajungi la această etapă. Aș fi vrut să nu se mai 
termine. 

Prof. Mariana Angelica Grigoraș

D’ale
voluntarilor...


