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Proiectul „Da EurHope a EurHome” a luat naștere în urma relațiilor de prietenie instituite între
reprezentanții Colegiului Național „Traian Lalescu” din România și ai asociațiilor partenere din Italia,
Ungaria, Suedia, Anglia și Danemarca. În urma activităților comune derulate și a concluziilor
evidențiate de către participanții la acest proiect, s-a decis continuarea activităților cu tinerii, pentru
promovarea ideii de apartenență la Europa și a împărtășirii de experiențe și opinii. În prezent este cel
mai important proiect derulat în instituția noastră.
Proiectul a fost demarat în anul 2009, când o delegaţie alcătuită din 11 elevi a păşit pentru prima
dată în Centrul Giovani Paolo II din Loreto, Italia pentru a demara proiectul ecumenic Da EurHope a
EurHome. Numărul tinerilor participanți la activitățile proiectului a crescut în fiecare an, în 2017
înregistrându-se un număr record de participanți din instituția noastră: 230 de elevi de liceu, ceea ce
reprezintă mai mult de 50% din populația școlară a ciclului liceal. Astfel, în contextul iniţial al activităţilor
ecumenice, tinerii de cinci confesiuni diferite - ortodoxă, romano-catolică, greco-catolică, anglicană şi
luterană, s-au întâlnit de câteva ori pe an pentru a înţelege diferenţele dintre ei, unicitatea fiecăruia şi pentru
a găsi valori comune pentru a promova incluziunea și echitatea socială. Proiectul oferă participanţilor
posibilitatea de a explora propriile valori şi atitudini faţă de alte culturi, cu scopul de a reduce orice atitudine
de rasism, orice prejudecată sau excludere.
Mai mult, Da EurHope a EurHome urmărește dezvoltarea acceptării şi înţelegerii celorlalţi,
explorarea şi stimularea diferitelor puncte de vedere şi a diferenţelor culturale, precum şi favorizarea
înţelegerii interdependenţei acestora în interiorul unui context european.
Scopul proiectului constă în realizarea unor activităţi interculturale şi lingvistice bazate pe toleranţa
religioasă şi relaţia de prietenie dintre biserici. Şcoala şi Biserica sunt chemate să pregătească viitori cetăţeni
informaţi şi responsabili, promovând idealurile societăţii contemporane şi respectând valorile naţionale:
unitate naţională, libertate, dreptate, adevăr și stabilitate.
În 2016-2017 proiectul a avut drept temă „Principiile, valorile și caracteristicile cetăţeniei
europene”.
Tema a fost explorată prin intermediul unor metode interactive şi participative, folosindu-se o
multitudine de strategii de comunicare, cu respectarea identității naționale și individuale. Atelierele de lucru
s-au concentrat asupra ideii de unitate în diversitate, asupra diferențelor dintre grupurile de lucru în raport
cu tema proiectului, precum și asupra așteptărilor individuale și de grup.
Proiectul se bazează pe două activități principale: Simpozionul „Iubirea creștină” de la Băile
Herculane și Tabăra ecumenică anuală din Centro Giovanni Paolo II, Loreto, Italia. Schimbul de
experiență pune accent în fiecare an pe teme de interes pentru adolescenți: cetățenia europeană și
promovarea unui comportament sănătos, integrarea activă a tinerilor în comunitățile din care fac parte,
importanța voluntariatului, sănătatea psihologică și planul religios al existenței. Toate aceste teme sunt
abordate în contextul religios al ecumenismului.
Metodele aplicate în anul școlar precedent au constat în dezbateri de grup, vizitele didactice şi
culturale, conferințe susținute de participanți. Programul a cuprins de asemenea activităţi de team-building,
cooperare, precum şi activităţi de tip outdoor. Pe lângă conferinţe, discuţii pe grupuri şi sesiuni de feedback
ce au avut ca temă concepte ce definesc cetăţenia europeană, au fost organizate jocuri şi activităţi sportive
cu scopul de a apropia participanţii şi a promova o viaţă sănătoasă. În plus, un număr de 5 workshopuri

(abilităţi practice, cor, dans, jurnalism, fotografie/film) au fost organizate zilnic pe parcursul taberei de vară
din Italia, dând astfel participanţilor oportunitatea de a-şi valorifica interesele, talentele şi calităţile.
Produsele realizate în perioada 2016-2017 în cadrul proiectului de către elevii colegiului și cadrele
didactice coordonatoare sunt diverse, interesante, cu impact asupra instituției pe termen mediu și lung:
 Un joc pe tabletă ”Lets bridge!”, care promovează concepte cu care operează sistemul
personal de valori morale;
 O revistă cu ISSN „Jurnal de călătorie”, care prezintă parcursul proiectului și care este
actualizată anual;
 Un ghid didactic pentru profesorii care predau disciplina „Educație civică” la ciclul primar și
gimnazial;
 O culegere de mărturii ale participanților la proiect;
 Constituirea unui centru pentru tineri „Mesagerii unității” (în Reșița), coordonat de elevi ai
colegiului sub îndrumarea cadrelor didactice responsabile și a preoților din comunitate;
 Filmulețe tematice.
Un rol foarte important în dezvoltarea proiectului o are Biserica. Parteneriatul dintre şcoală şi
biserică orientează elevii spre constituirea și urmarea unui sistem personal de valori: respectul de sine,
adevărul, familia, disciplina, respectul faţă de aproape, ajutorarea celui aflat în dificultate. Dintre toţi
membrii Bisericii, adolescenții au cea mai mare nevoie de o legătură între teorie şi practică și de aceea ei
sunt beneficiarii direcți ai acestui proiect. Aceștia sunt dornici să aibă o comuniune reală cu ceilalți, să fie
acceptați, să se ghideze după o credinţă practică, după relaţii autentice, fapt pentru care se roagă împreună şi
dezbat problemele pe care le întâlnesc la tot pasul în viaţă.
Proiectul „Da EurHope a Eurhome” le permite tinerilor să exploreze propria cultură şi să cunoască
culturile celorlalţi. Elevii susțin prezentări în cadrul activităților - despre propria cultură, despre propriile
experienţe, despre bucătăria şi tradiţiile proprii, despre hobby-uri și alte aspecte din domenii precum
muzica, dansul, sportul. Aceste activități le permit să cunoască, într-un mod informal, culturi, obiceiuri și
tradiții diferite şi să se integreze în comunități noi.
Impactul pe care proiectul l-a avut asupra tinerilor participanţi este important, aceștia dobândind
competențe transversale cu aplicabilitate într-o diversitate de situații: și-au îmbunătățit competențele
lingvistice (limba engleză și limba italiană), și-au dezvoltat capacităţile de organizare şi spiritul de lideri,
și-au dezvoltat propriile competenţe de relaţionare şi de soluţionare a conflictelor.
Proiectul are efect multiplicator, deoarece, încă din momentul realizării primei ediții, s-a prevăzut
continuarea proiectului anual, cu grupuri diferite de tineri. De asemenea, se urmărește implicarea pe viitor a
tinerilor din alte țări cu care instituțiile derulează activități de parteneriat.
Link-uri proiect:
http://www.giovaniloreto.it/sito/campo-ecumenico/
http://www.episcopiacaransebesului.ro/stiri/uni%C8%9Bi-prin-iubire-uni%C8%9Bi-ca-sa-iubim-3181.html
http://www.infocs.ro/ecumenismul-real-nu-doar-vorbe-tinerii-resiteni-in-tabara-ecumenica-de-la-loreto/
http://www.episcopiacaransebesului.ro/stiri/simpozionul-iubirea-cre%C8%99tina-la-baile-herculane3046.html
http://www.episcopiacaransebesului.ro/stiri/tinerii-cara%C8%99eni-se-intorc-acasa-75-de-elevi-participala-cea-de-a-ix-a-edi%C8%9Bie-a-taberei-ecumenice-da-eurhope-a-eurhome-3166.html
http://www.infocs.ro/video-loreto-la-noi-acasa-biserica-dincolo-de-precepte-invatate-pe-de-rost-sau-detexte-grele/

