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 “Participarea la proiectul ICAP a fost pentru mine o sansă 

extraordinară, care mi-a permis nu numai să învăț despre inovație ci și să 

îmi dezvolt abilități și competențe ce îmi vor folosi în viață. De asemenea, 

consider că fiecare experiență, fiecare acțiune din cadrul proiectului m-a 

ajutat să descopăr ceva nou. Spre exemplu, implicarea în piesa de teatru 

precum și în acțiunea cu sala de sport, m-au ajutat să îmi exprim propria 

părere, să îmi susțin părerile cu argumente solide. 

 

 

 
 

Încă de la început participarea la acest proiect m-a schimbat. M-am 

dezvoltat la nivel personal și mi-am descoperit calități pe care nu mi le 

cunoșteam. Am devenit mai comunicativă, mai deschisă, mai sociabilă. Am 

invățat noțiuni legate de antreprenoriat, modalități de a menține motivația 

în cadrul unei echipe dar și să vorbesc în public fără a fi copleșită de emoții. 

       

 



Acum știu să accept critica într-un mod constructiv și asta mă motivează să 

continui. Și de data aceasta, ca la toate întâlnirile din cadrul proiectului, mi-

am făcut prieteni noi și am consolidat relațiile cu elevii din celelalte țări. 

În concluzie, aș putea spune că această participare m-a schimbat într-

un mod profund și mi-aș dori ca mai mulți elevi să poată beneficia de 

această experiență.”  – Participantă la întâlnire, eleva MITULEȚU PATRICIA, 

clasa a VIII-a C 

 

 

 
 

 

 

 „Sunt încântată să fac parte din echipa de proiect a Școlii Gheorghe 

Țițeica, Craiova. Fiecare întâlnire din cadrul proiectului mi-a deschis 

orizonturi noi și m-a ajutat să mă deschid la nivel personal. Și de data 

aceasta, mi-am făcut prieteni. De asemenea, am descoperit realitățile unui 

alt sistem de învățământ dintr-o altă țara și am beneficiat de un schimb util 

de experiență cu elevii din celelalte țări. Pot afirma cu tărie că datorită 

acestui proiect am devenit mai implicată în viața școlii mele iar nevoia de a 

o reinventa a devenit una dintre prioritățile mele. De asemenea, am învățat 



să îmi adaptez nevoile la cele ale grupului din acare fac parte. Sunt sigură că 

experiența câștigată (precum lucrul în echipă, abilitățile practice) îmi vor fi 

de mare folos în viitor. 

Deși inițial m-am temut că vârsta mea (fiind printre cei mai tineri 

elevi participanți la proiect) va fi un impediment în integrarea mea în 

echipă, mă bucur să spun că m-am inșelat, iar contribuția mea a fost foarte 

utilă.”  - Participantă la întâlnire, TRUTĂ ANDREEA ANA-MARIA, clasa a VI-a 

A 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


