
                                                             Experiența în Italia 

Andreea Vădean, elevă în clasa a V-a C 

   Te-ai gandit vreodata cum e sa te trezesti cu un vulcan in fata ochilor, timp de o 

saptamana? Cum e sa comunici cu copii din tari atat de indepartate de tara ta? Cum poti sa ai 

ocazia sa stai pe o insula la care puteai doar sa visezi? Te-ai  gandit cum un simplu  test de 

engleza poate sa iti ofere aceste oportunitati? Poate ca nu!  

   Sunt Andreea Vadean si astazi o sa va impartasesc parerea mea despre experienta din 

Italia, Erasmus+ 2022. Vreau sa incep 

prin a spune ca sunt foarte multumita in 

legatura cu aceasta frumoasa calatorie 

alaturi de profesoare si ca m-am simtit 

foarte bine. 

    Mi-a placut mult modul in care 

activitatile erau structurate si bine 

organizate pe zile, mi-a placut faptul ca 

te puteai integra repede in colectiv. Ne-

am inteles foarte bine cu fiecare echipa, 

copiii au fost deschisi si sociabili.    

    Desi noi ne gandeam ca o sa 

avem timp de relaxare, programul a fost 

atat de incarcat, incat nu am avut deloc 

timp sa luam pauze, lucru care nu a fost neaparat neplacut, deoarece activitalie erau diverse si 

foarte distractive. Am avut un fel de vanatoare de obiecte prin tot orasul, in unele zile am avut 

orase de vizitat, iar preferata mea a fost drumetia pe vulcanul Etna, vulcan pe care in ultima seara 

l-am vazut erupand. 

    Despre eruptia vulcanului Etna, vreau sa spun ca am ramas socata ca pot sa am parte de 

o asemenea priveliste. A fost o experienta pe care o ai o data in viata. Faptul ca am vazut eruptia 

cu ochii nostri de la balcon, ne-a lasat masca. Am filmat si am fotografiat momentul, cu gurile 

cascate de uimire.  

    Mancarea era gustoasa. Pizza era foarte buna, am avut ocazia sa incercam si un sortiment 

de pizza nemaintalnit de noi pana atunci, si anume pizza cu fistic. Spre marea mea surprindere a 

fost si foarte gustoasa. Cei mai buni au fost insa burgerii, asa numiti “Burgeri Belfast”, care erau 

imensi, dar foarte deliciosi, pe care ii puteai incerca la restaurantul “Rosemary’s Pub”, un 

restaurant mic, dar foarte primitor. 

    Despre cazare nu am foarte multe de spus. O pensiune simpla, cu trei camere care aveau 

bai, si o bucatarie spatioasa. Am apreciat faptul ca totul era in still italian. Peretiii si podeaua 

erau foarte colorate, iar asta nu iti oferea o stare de agitatie, ba chiar o stare de relaxare. E de 

mentionat faptul ca fiecare camera avea un balcon de la care aveai o priveliste spectaculoasa a 

vulcanului Etna.  

  Ei bine, ca sa raspund la primele intrebari, nici eu nu m-am gandit vreodata ca o sa am o 

astfel de oportunitate, dar iata ca am avut-o. Erasmus+ iti ofera experiente pe care garantat nu le 

vei uita niciodata! 


