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Produsul final prezentat în cadrul competiţiei „Made for Europe – 2015” etapa 

judeţeană a obţinut locul al II-lea şi s-a calificat pentru etapa naţională (eleva Georgiana 

Tănase).   

 Proiectul HOPE FOR THE FUTURE a avut ca motto cugetarea Sfântului Luigi 

Orione: “Tinerii sunt fie soarele, fie furtuna zilei de mâine” şi s-a axat pe ameliorarea 

educaţiei elevilor în sfera învăţării şi practicării cetăţeniei europene active. 

 

Datorită diversităţii sale, contextul european este unul foarte provocator şi proiectul a 

urmărit definirea conceptului de cetăţenie europeană activă, sensibilizarea participanţilor faţă 

de semnalele emise de societate, prefigurarea unui viitor comun care în mare măsură depinde 

de sesizarea şi înţelegerea impactului pe care cetăţenia activă o exercită asupra vieţii 

oamenilor, implicare tinerilor în viaţa societăţii şi încurajarea participării la acţiuni de 

volunatriat, caritative.  

 Pagina web a proiectului reprezintă produsul final care a fost realizat în colaborare de 

cele cinci instituţii de învăţământ partenere:  

 Liceul Teoretic “Aurel Lazăr” din Oradea – România (în calitate de şcoală 

coordonatoare); 

 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "Enrico Fermi" – Pontedera, 

Italia; 

 Karabağlar İnönü Lisesi – Izmir, Turcia; 

 Escola Profissional do Alto Ave – Póvoa de Lanhoso,Portugalia; 

 Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény –Szeged, Ungaria. 

 

Pagina web a proiectului, realizat în limba engleză – limba de comunicare a proiectului, se 

adresează unui public internaţional larg şi conţine produsele europene: 

o eseurile create de echipa europeană Comenius; 

o broşura europeană – Learning Active Citizenship; 

o dicţionarului tematic – Multilingual Pocket Dictionary în 6 limbi. 



Produsele instituţionale – intermediare – au fost prezentate în cadrul atelierelor de 

lucru şi a activităţilor realizate în cadrul mobilităţilor în fiecare dintre ţările partenere poartă 

sigla Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii şi logo-ul/simbolul proiectului şi pe baza 

lor au fost create majoritatea produselor europene. 

Produsele europene – cele realizate în comun de echipa europeană a elevilor – au fost 

create în cadrul activităţilor organizate pe parcursul mobilităţilor. 

Toate produsele au fost realizate în cadrul activităţilor instituţionale sau europene în 

conformitate cu  structura proiectului:  
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