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“Europe and Beyond” este titlul generic al întâlnirii tineretului care s-a 

desfăşurat în Senigallia (Italia) în perioada 25-30 octombrie. Această activitate se află 

la a patra ediţie şi este realizată sub înaltul patronaj al preşedintelui Republicii 

Italiene.  

 Au fost prezente 27 de delegaţii (Albania, Arabia Saudită, Argentina, 

Armenia, Australia, China, Cipru, Ecuador, Egipt, Etiopia, Germania, Grecia, India, 

Irak, Israel, Maroc, Norvegia, Palestina, Polonia, România, Rusia, Spania, Turcia, 

Ucraina, Ungaria şi Statele Unite ale Americii şi desigur Italia) de pe cele cinci 

continente.  

 România a fost reprezentată de delegaţia Liceului Teoretic “Aurel Lazăr” din 

Oradea, compusă din elevii Alexandra Popa – clasa a X-a şi Traian Lucian Costa – 

clasa a XII-a, însoţiţi de doamna profesoară Carmen Chira.   

 Obiectivul principal al evenimentului l-a constituit acela de a oferi tinerilor 

aparţinând diferitelor naţiuni, culturi şi religii (elevi şi studenţi cu vârsta sub 20 de 

ani) ocazia de a se întâlni, de a împărtăşi din experienţele, speranţele şi visele lor, de a 

purta un dialog sincer despre obstacolele de orice natură care ar putea împiedica buna 

înţelegere precum şi de a reflecta,     într-un spaţiu ,,neutru” asupra viitorului, pe care 

lor le stă în putere să îl modeleze pentru a fi mai bun, mai luminos.  

 Activităţile din program, purtând motto-ul Lumina şi umbra (“La luce e 

l’ombra”) au avut menirea de a-i încuraja pe tineri să aibă încredere în propriile forţe 

şi în capacitatea lor de a schimba lumea.   



 Conferinţele, seminariile şi atelierele de lucru au avut o înaltă ţinută 

academică, avînd ca invitaţi persoane de seamă ale vieţii publice, politice şi 

universitare italiene şi europene. 

 

Alexandra Popa 

“Participarea la evenimentul mondial "Europe and Beyond" a reprezentat prima mea 

experienţă de acest fel. Întâlnirea cu tinerii din toate colţurile lumii a fost un moment 

impresionant, deoarece toţi cei prezenţi am mers acolo cu sufletele şi minţile deschise 

cunoaşterii de oameni noi, indiferent de naţionalitate, cultură, religie sau vârstă. În 

urma conferinţelor şi a seminariilor la care am participat am înţeles că noi toţi, 

tinerii din toată lumea, avem obligaţia de a asigura progresul omenirii într-un climat 

de libertate în care demnitatea umană să fie pusă pe primul loc. Toţi tinerii au fost 

foarte prietenoşi şi păstrez legătura cu cei mai mulţi dintre ei, plănuind să ne întâlnim 

din nou în viitorul apropiat.”     

 

Traian Lucian Costa 

“Pentru mine personal, întâlnirea tineretului de pretutindeni - eveniment realizat în 

cadrul anului european al creativităţii şi inovaţiei - a fost cu adevărat specială 

deoarece am avut prilejul să cunosc tinerii din toate cele 26 de delegaţii, să dialoghez 

cu ei în limba engleză despre diferite teme care ne preocupă, să cunosc şi să învăţ noi 

tradiţii, să gust din produsele tradiţionale oferite la expoziţia standurilor. Am 

certitudinea că am reuşit să dovedim celor prezenţi că România este o ţară deosebit 

de frumoasă, cu un popor primitor cu multe de oferit vizitatorilor. Am legat pretenii 

care sper că vor rămâne la fel de strânse şi pe viitor precum sunt în momentul de 

faţă.” 

 

 

 

 

 

      Standul delegaţiei din România.                       Elevii români îmbrăcaţi în costume                

                                                                                  populare la defilarea delegaţiilor.                     



                        

Delegaţia din România în grădina Finis Africae. 

 

 

 

 
 

 
 

Elevii români împreună cu dl. profesor Alfredo Mazzocchi – unul dintre organizatorii 

evenimentului şi responsabilul pentru delegaţiile străine. 

 

24 noiembrie 2009 


