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Inovatia are la baza creativitatea ce are nevoie de curajul de a renunta la 

certitudini 

,,Participarea la  acest proiect ne-a deschis portile catre o lume diferita, ne-a 

schimbat viziunea. Am intalnit copii si profesori din mai multe tari si am vorbit despre 

inovatie, un subiect de interes pentru multi oameni in zilele noastre. Este foarte 

interesant sa discuti despre cum putem sa modernizam ceea ce este, ceea ce se 

intampla in jurul nostru si sa vezi cum oameni atat de diferiti, din tari cu traditii si 

moduri de viata diferite se unesc acolo cu acelasi scop: sa schimbe acasa ceea ce pot. 

Ne-am intors in tara stiind ce trebuie sa facem: sa derulam proiectul care va trebui sa 

imbunatateasca sau sa rezolve probleme ale scolii sau ale comunitatii. Acum avem 

nevoie de elevi alaturi de care sa putem duce la bun sfarsit acest proiect. Ma bucur 

foarte tare ca sunt parte din acest proiect minunat. Mereu mi-am dorit ca macar intr-o 

mica masura sa ii pot ajuta pe cei din jur. Totul este posibil atunci cand iti doresti, 

deoarece iti iei dorintele in spate si urci muntii cu ele pentru a le indeplini. "–eleva 

Maria Preda, clasa a VIII-a C. 
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  ,,Din acest schimb de experienta am invatat ca obiectivele si scopul comun al unui 

proiect de inovatie poate sparge granitele statelor europene, iar prietenia este cea mai 

frumoasa emotie ce se naste intre participantii veniti din multe si diferite parti ale 

Europei. Am legat o stransa prietenie cu adolescentii care au participat la acest 

eveniment, iar de atunci comunicam pe Instagram. Am avut ocazia sa vizitez unul din 

cele mai frumoasa orase din Europa, Londra, iar Universitatea din Cheltenham m-a 

inspirat foarte mult fiind unul dintre centrele academice de renume din Anglia. Mi-as 

dori ca un numar cat mai mare de elevi din Romania sa participe la un astfel de schimb 

de experienta. Inovatia este considerata, in general, ca motorul principal al cresterii 

economice in economia globala de astazi."-eleva Andeea Ana Maria Truta, clasa a VI-a A.    

 

 

 

 

 

 

 


