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Amplasarea geografică a celor patru ţări a conferit parteneriatului un aer nu numai 

European, dar şi intecontinental deoarece Ialia şi România sunt situate pe continentul 

european (una în vestul şi cealaltă în estul continetului Europa), şcoala spaniolă se află în 

Melilla – oraş şi comunitate autonomă a Spaniei aflată în partea de nord a continentului 

Africa, iar Turcia se găseşte la intersecţia Europei cu continentul Asia. 

Echipa de proiect a şcolii noastre a fost alcătuită din: prof. dr. Ioan-Vasile Micu – 

director, prof. Angela Rodica Sabău – director adjunct, prof. Liana Popa, prof. dr. Olga 

Valentina Trif, prof. Emilia Negru, prof. Viorel Muscaş şi prof. dr. Carmen Chira – 

coordonatorul european al proiectului. 

 Ideea proiectului a fost generată de faptul că identitatea personală este în permanenţă 

modelată prin comparaţia cu ceilalţi şi că diversitatea identităţilor naţionale alcătuieşte 

identitatea europeană. Deoarece mentalitatea americană, stilul de viaţă american tind să 

influenţeze tânăra generaţie, acest proiect educaţional european a dorit să ne canalizeze 

sensibilitatea în direcţia aprecierii propriului mediu cultural şi natural ca parte a marelui 

puzzle european, precum şi înspre formularea unui răspuns european la o problemă foarte 

importantă – obligaţia de a nu uita de rădăcinile noastre comune şi de menţine şi dezvolta 

valorile naţionale având în permanenţă în minte faptul că cetăţenia europeană are la bază o 

solidă cunoaştere a Europei. 

Europa este continentul care a contribuit enorm la dezvoltarea întregii lumi, atât la 

nivelul ideilor şi al acţiunii, cât şi în domeniul artei şi ştiinţei. Mari nume de bărbaţi şi femei 



şi-au făcut remarcată genialitatea, capacitatea şi virtutea pe continent, reprezentând o 

moştenire stimulativă de exemple şi încredere, unindu-i astfel pe europeni. Teritoriile 

naţionale moştenite constituie un izvor de viaţă prin intermediul resurselor oferite locuitorilor 

şi prin faptul că ele poartă urme ale trecutului. 

Aşadar, proiectul a avut ca scop promovarea dialogului între ,,comorile” europene: 

personalităţi, fapte, locuri pe care noi, elevii din cele patru ţări partenere, le-am considerat 

valoroase şi cu care ne mândrim, centrând astfel proiectul pe moştenire (culturală şi 

teritorială), pe respect faţă de culturi, teritorii - pe tezaurul moştenit de fiecare ţară ca parte a 

marii moşteniri europene pe care în special noi,  tinerii, avem datoria de a o valoriza, păstra şi 

dezvolta.   

Proiect a dorit să redescopere cel mai profund sens al Europei: o identitate care poate 

stimula păstrarea moştenirii culturale alături de un impresionant ambient natural.  

În cadrul activităţilor de proiect am realizat incursiuni în propria noastă cultură şi în 

cele ale partenerilor pentru a le detecta şi surprinde esenţa precum şi rădăcinile culturii 

europene cu scopul prefigurării unui vis european pentru un viitor faţă de care cu toţii suntem 

responsabili. Am plasat teritoriile sub propriul microscop, dar şi sub cel al partenerilor cu 

intenţia de a le observa minunăţiile şi bogăţia, şi am găsit conexiuni între moştenirile 

culturale şi cele naturale ale ţărilor. În final am conceput un set de materiale de prezentare şi 

răspunsuri comune în direcţia conservării şi promovării acestui tezaur de pe poziţia 

cetăţeanului european activ, conştient de unicitatea acestui patrimoniu.  

La terminarea activităţilor de mobilitate am realizat eseuri europene pentru a 

surprinde esenţa etapei parcurse, iar la reintoarcerea în ţară ne-am exprimat în scris impresiile 

alături de un set de cunoştinţe dobândite în cadrul activităţilor de prezentare. 

Pagina web a proiectului www.rootsanddreams.eu alături de broşura electronică The 

Roots of Europe au reprezentat produsul final al acestui proiect. 

Structura paginii web a proiectului este una simplă, şi reflectă etapele succesive ale derulării 

proiectului. 

 

 



 


