Seminarul „A privi dincolo. Cetateni fara frontiere” a fost un eveniment din cadrul
proiectului
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Citoyenneté Mondiale (ACTECIM) si a avut loc pe data de 25 ianuarie 2018 la Cinema
Pianezza, Torino, Italia. Tema acestei intalniri a fost legata de procesul de internationalizare a
liceului «IIS G. Dalmasso». In timpul acestui sejur, au fost prevazute activitati cu elevii din
cele trei tari implicate in proiectul ACTECIM (Italia, Franta, Romania), o vizita la Torino, la
institutia scolara organizatoare, dar si la o ferma.
Copiii au fost extrem de incantati sa se reintalneasca (dupa ce au lucrat impreuna la
Craiova, timp de 3 zile, in perioada 4-7 aprilie 2017, in cadrul unor comisii care simulau
sedintele O.N.U. pe probleme de dezvoltare durabila) si si-au impartasit experientele,
evidentiind totodata modul in care fiecare unitate scolara implicata in acest program
international si-a implementat proiectul propus.
Elevele Liceului „Voltaire” care au fost selectate pentru a participa la aceasta
mobilitate, Adela Grecu si Diana Predescu, s-au convins, o data in plus, ca a cunoaste una sau
mai multe limbi de circulatie internationala (ele fiind olimpice judetene si nationale la limbile
franceza si engleza) este o conditie esentiala in dezvoltarea personala, fiindca le faciliteaza
interactiunea cu persoane din alte colturi ale lumii si schimbul de experiente formative. De
asemenea, contactul cu o cultura precum cea italiana, vizitarea unor obiective istorice si
turistice, dar si incursiunea in mediul antreprenorial, inlesnit de colegii din Italia au constituit,
pe langa o imensa bucurie, si un prilej de reflectie cu privire la potentialul teritoriului nostru.
Adela Grecu: „Proiectul ACTECIM, in care am avut ocazia sa fiu implicata, a
insemnat o experieta inedita pe care as dori sa o pot retrai oricand. Dintre toate proiectele la
care am participat, pot spune cu mana pe inima ca acesta este cel care mi-a lasat gustul cel
mai dulce. Si totusi, de ce este atat special pentru mine? Ei bine, din simplul motiv ca aceasta
experienta pozitiva mi-a oferit sansa de a-mi diversifica cercul amical, legand prietenii cu
tineri minunati de nationalitati diferite. Un alt motiv pentru care gasesc "experienta
ACTECIM" atat de importanta este faptul ca datorita acesteia am invatat o multime de lucruri
ce au dus la dezvoltarea mea personala. In urma celor cateva zile petrecute alaturi de prietenii
internationali, am simtit ca franceza chiar a devenit a doua mea limba, iar spiritul critic şi cel
de analiza mi s-au dezvoltat. Ca sa nu mai spun ca am capatat destul de multe cunostinte in
ceea ce priveşte dezvoltarea durabila, cu ajutorul carora mi s-a aratat oportunitatea de a deveni

cetatean eco şi de a face tot ce imi sta in putinta pentru a oferi generatiilor urmatoare un viitor
din ce in ce mai bun pe aceasta planeta!”
Diana Predescu: „Pentru mine, intalnirea de la Torino a venit ca o continuare fireasca
a celei de la Craiova. Chiar daca nu ne-am reunit intr-un numar la fel de mare ca in primavara
anului trecut, am facut in asa fel incat si colegii nostri din Franta si din Romania, care nu au
putut fi prezenti, sa fie la curent cu ce s-a intamplat pe durata celor doua zile petrecute in
Italia. Am apreciat in mod deosebit interesul acordat de reprezentantii Liceului Dalmasso din
Pianezza pentru promovarea proiectelor internationale, mai ales ca acest lucru mi-a intarit
convingerea ca si liceul meu, Liceul „Voltaire”, abordeaza aceleasi strategii de implicare a
elevilor in cat mai multe programe europene. Evident, acesta este un aspect care m-a facut sa
ma simt privilegiata ca sunt eleva la ”Voltaire”, pentru ca deschiderile catre nou, catre
interactiunea cu oamenii din alte tari, majoritar francofone, este o dovada de necontestat a
respectului pe care liceul meu il are atat pentru elevii sai, cat si pentru toti partenerii nostri
straini, prin faptul ca promovam valorile prin care acestia se disting. Cat despre Torino, am sa
spun doar atat: am trait acolo doua zile intense in care am comprimat informatii, oameni si
imagini, cat pentru a-mi aminti de ele o viata intreaga!”

