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Timp de o saptamana , in perioada 16-21 mai  2022, am avut ocazia de a 

merge in Italia prin intermediul programului ERASMUS+. Aceasta a fost o 

experienta inedita, din care am invatat lucruri noi. In cadrul acestui proiect am 

participat la schimbul de bune practici, temele intalnirii fiind traditii populare de-a 

lungul anului, geografie locala si dezvoltarea economica a zonei din care facem 

parte.  

In prima zi cu totii am fost emotionati, fiind departe de oamenii si locurile pe 

care le cunosteam pana atunci, dar am avut sansa sa cunosc oameni si locuri noi, 

vazand cum este viata si lumea in acel orasel italian.   

         In a 3 zi am sustinut o 

prezentare in limba engleza despre 

sarbatoarea Craciunului, 

sarbatoarea recoltei si despre 

Sfanta Maria. In aceasta am oferit 

informații despre traditii si 

obiceiuri, insotite de mici poze. Ca 

la orice prezentare, sustinuta într-o 

sala de conferinta impuntoare, nu 

au lipsit emotiile. Acestea  au 

disparut usor, cand am vazut ca 

sunt ascultata cu atentie si interes 

de elevii si profesorii straini.  

Timp de o saptamana am vizitat obiective turistice si istorice, printre acestea 

numarandu-se orasul Noto, oras care avea cea mai frumoasa catedrala  si orasul 

Catania care avea cele mai frumoase cladiri, dar nu pot sa nu amintesc si plimbarea 

pana la poalele vulcanului Etna care in ultima noastra seara petrecuta in Pedara si a 

luat ramas bun intr-un fel unic pentru noi,erupand.Elevii italieni au fost dornici sa 

ne povestească despre fiecare obiectiv turistic in parte.   

La scoala am participat la diverse activitati si ateliere de creatie, la care am 

lucrat si cooperat cu ceilalti elevi straini.  

Am petrecut mult timp impreuna cu elevii participanti, am făcut schimb de 

informatii, impresii, invatand lucruri noi despre traditiile si obiceiurile tariilor 

noastre. Fiecare dintre noi a vorbit cu drag despre tara sa, despre orasul sau si 

despre scoala sa. Prin intermediul acestor activitati am legat prietenii, inca pastrez 

legatura cu cativa dintre ei. Acest program mi-a permis sa cunosc persoane noi, 



descoperind cat de prietenosi, calzi si simpatici sunt italieni, polonezii,turcii si 

bulgarii.   

Pot spune ca ERASMUS+ este mai mult decat un proiect. 

Aduc multumiri profesorilor care ne-au indrumat pe parcursul acestei experiente. 

Daca as avea ocazia sa mai particip inca o data la acest proiect as face-o imediat. 


