
 

 

Dezbateri si experiențe de neuitat in Grecia- leaganul democrației  
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                   Proiectul Erasmus+ "Debating Our Way to Citizenship: from School 

Representation to the EU Parliament" 2017-1-FR01-KA219-037329_2 (2017-2019) aduce 

împreună studenți și profesori din patru țări europene (Franta, Grecia, Italia si Romania) cu 

scopul de a promova principiile democrației prin proceduri care asigura funcționarea acesteia, 

precum și prin abordari diferite cum ar fi dezbateri ale unor teme care trebuie discutate în 

beneficiul cetățenilor. Proiectul acesta încurajeaza incluziunea socială precum și dezvoltarea 

competențelor sociale, civice,interculturale și gândirea critică. Acest proiect aduce în discuție 

diferitele proceduri care susțin promovarea democrației în țările Uniunii Europene și formării de 

cetateni activi, punând accentul pe arta dezbaterii și luării de decizii bazate pe argumente solide. 

                 Între 18-22 martie 2018 s-au desfășurat în Grecia, Atena prima serie de activități de 

învățare/predare/formare din cadrul proiectului. Gazdele ,recunoscute pentru ospitalitatea și 

cladura cu care își primesc oaspeții, au demonstrat 

încă din prima zi că surprizele plăcute  nu pot lipsi 

niciodată. Prima zi din program a fost dedicată 

întâlnirii de la primăria din Aigaleo, oraș din zona 

metropolitană a Atenei. Au fost prezenți 

reprezentanți și consilieri ai primăriei, ai 

ministerului educației precum și reprezentați ai 

părinților. Punctul central al zilei i-a avut că 

protagoniști pe elevii celor patru școli europene 

partenere.Aceștia au fost implicați în dezbateri în 

limba engleză folosind argumente pro și contra. 

Acestea s-au desfășurat în sala de conferințe a 

primăriei din Aigaleo. Elevii organizați în echipe 

mixte internaționale au dezbătut teme variate 

legate de libertatea de exprimare, rolul mass-mediei și a site-urilor de socializare într-o societate 

democrată precum și teme legate de universul lor școlar, rolul consiliului școlar al elevilor. 

Dezbaterile au avut un real succes, elevii au dovedit maturitate, ingeniozitate, respect pentru 

membrii echipelor oponente, adevărați viitori diplomați și reprezentanți ai culturii și țării pe care 

au reprezentat-o. 



 

             După o prima zi plină de idei și dezbateri pozitive, în urmatoarele zile au urmat momente 

de neuitat reprezentate de vizita ghidată de la  muzeul Acropolis și Partenon unde cu toții am 

analizat și înțeles aspecte importante legate de democrația din Grecia antică.Cu adevărat după 

cum spunea și Falkner ,,Trecutul nu este niciodată mort…nu este nici măcar trecut’’, cu toții am 

retrăit trecutul printre uluitoarele exponate arheologice din muzeul Acropolis iar minunea 

arhitecturală și estetică reprezentată de Partenon va rezona în fiecare dintre participanți pentru o 

viață. Spre final seria de workshop-uri organizată în cadrul muzeului i-a ajutat pe elevi să devină 

pentru câteva ore adevărați greci antici. 

          Activitățile de învățare/predare/formare au 

continuat cu vizită în orașul Nafplion din 

Peloponez, un reper în istoria Greciei, fiind prima 

capitală a statului modern grec după cuceriri 

începând cu cruciații, otomanii și venețienii. 

Povestirile și informațiile oferite de ghid au fost 

fascinante, curiozitatea, atenția și interesul elevilor 

au fost captate la maxim, dovadă chestionarele 

trecute cu succes de toți participanții. 

          Finalul celor cinci zile va fi marcat de 

activități în școală partenera din Grecia. Din nou 

elevii au fost implicați în dezbateri și workshop-

uri legate de tematica democrației, reprezentării 

școlare, diversității culturale și problema emigrației.Fără îndoială experiența de 

învățare/predare/formare oferită de programus Erasmus+ a deschis minți și a schimbat vieți. 

Elevii au legat prietenii, au devenit membrii unei mari familii au devenit ambasadorii propriei 

culturi și au luat contact direct cu una nouă devenind astfel mai toleranți, dobândind aptitudini 

interculturale necesare atât în prezent cât mai ales în viitorul lor foarte apropriat. 

           Echipa reprezentată de Liceul Tehnologic Iorgu Vârnav Liteanu, Liteni, Suceava a fost 

formată din opt elevi ai claselor a XI-a : Asandei Lucian,Axinte Cristian,Cazacu Simona,Ichim 

Elena,Matachi Simona,Tănasă Sabina,Petrovan Cosmin, Vornicu Roxana și trei profesori 

reprezentanți de doamna director adjunct Chitic Mihaela,doamna profesoară de geografie-istorie 

Dochia Lenuța și doamna profesoară de limba engleză Marlenenau Cerasela, coordonatoarea 

acestui proiect. 

 


