
 

  

 

Întâlnire de proiect ERASMUS+ 

în ITALIA 

 

Eu sunt Ana, elevă în clasa a 6-a şi o să vă împărtăşesc sentimentele şi 

gândurile pe care le-am trăit atunci când am participat la o întâlnire de proiect 

în Italia, în perioada 11-17 martie 2018. Acest eveniment a avut loc în cadrul 

proiectului ERASMUS+ cu titlul  „Tolerance Europe” la care au luat parte copii şi 

profesori din 5 țări: Italia, Bulgaria, Polonia, Turcia, România. 

 

Începutul 

Pe data de 11 martie 2018, dimineaţa, ne-am îmbarcat în avion spre Roma, Italia.  Peste o oră şi 

jumătate sau chiar mai mult, am aterizat.  

Am decis sa rămânem un pic prin Roma pentru a vizita. Am vizitat Fontana di 

Trevi, Pantheonul, Piata Navona, Piata Di Angelo., Aici am luat o gustare pentru a ne 

energiza după un drum nu neapărat lung, dar obositor, pentru că am decolat pe la 

6:30 şi deja eram în picioare de la orele 4-5, pentru a trece de controlul de securitate 

care a durat cel putin o oră şi jumătate. 

După ce am vizitat capitala Italiei am mers la gară pentru a lua trenul spre 

Formia, oraşul în care urma să ne petrecem săptămâna alături de copiii din Italia şi din 

alte ţări. Seara am ajuns în parcarea hotelului de unde urma să fim preluaţi de familiile 

italiene. Pe parcursul proiectului am fost cazaţi în familiile copiilor care făceau parte 

din proiect. 

  Aşteptam cu nerăbdare să văd familia fetei la care urma să stau. După un timp, gazdele mele au sosit.  

Integrarea 

  Fata la care am stat era de vârsta mea şi avea un frate. O chema Eleonora. Avea părul negru şi ochii 

căprui. Era amabilă, amuzantă şi frumoasă. Am fost tare emoţionată şi în acelaşi timp speriată atunci când am 

văzut că familia nu ştia o boabă de engleză. Bine, nu a fost chiar atât de greu să comunic, deoarece, dacă 

poceam un cuvânt din română şi îi dădeam un accent italienesc, înţelegeau. Asta a fost un avantaj, ce-i drept, 

dar chiar şi aşa, eram agitată şi speriată.  Pe parcurs, nu am mai fost aşa speriată şi încet, încet am început să am 

încredere în ei. Erau nişte oameni deosebiţi! Nu o să-i uit niciodată! Eleonora era ca şi sora mea. La fel şi fratele 

ei. Erau atât de deschişi şi calzi cu alte personae, încât puteai spune ca îi cunoşteam de o viaţă! 

Italienii sunt mărinimoşi, înţelegători şi foarte ospitalieri de fel şi au tendinţa să le ofere oaspeţilor mai 

mult decât pot mânca. O chestie interesantă este că aceştia mănâncă foarte multe dulciuri dimineaţa.  

 



 

  

 

Pe parcursul zilelor 

În prima zi, am făcut cu toţii cunoştinţă prin intermediul unui joc. Inclusiv profesorii 

din Italia au participat  şi s-au prezentat cu prietenie şi bunăvoinţă. Am descoperit o 

grămadă de persoane minunate cu care am păstrat o legătură puternică, până când distanţa 

ne-a despărţit. De exemplu, copiii din Polonia chiar dacă erau mai mari, 15-16 ani, nu ne-au 

tratat ca pe nişte copii mici, ci ne-au tratat egal. De fapt, despre asta este proiectul: 

EGALITATE ŞI ACCEPTARE. Chiar dacă nu ştiau foarte multă engleză, nu au ezitat să 

comunice. Aceştia  ne-au prezentat un cântec în poloneză. Am fost plăcut surprinsă să aud 

un cântec în poloneză. Această limbă de obicei nu e prea melodioasă şi nici prea uşoară 

(spun asta din proprie experienţă, pentru că au încercat să mă înveţe nişte cuvinte 

uşoare şi chiar şi acelea erau foarte greu de pronunţat).  Mă rog, pentru ei era de înţeles 

că era uşoară, pentru că e limba lor maternă.  

Pe parcursul întâlnirii am participat la vizite de studiu care au avut strânsă 

legătură cu toleranţa. Un exemplu de vizită de studiu a fost vizita la un amfiteatru. Acolo 

am învăţat că nimeni nu se naşte tolerant şi că au durat chiar secole până când oamenii   

au învăţat această lecţie.  

Ca activitate practică, am învăţat să mergem cu vela. Pentru câteva momente, 

am simţit că mă întorc în timp şi că nu mai eram în secolul 21 ci, undeva în secolele XV-XVII.  

În una dintre zile am vizitat şcoala. O mică curiozitate despre italieni şi sistemul lor de învăţământ: 

aceştia au ca şcoală primară de la clasa 1 până la clasa a 6-a, iar şcoala gimnazială este de la clasa a 7-a până la 

clasa a 9-a. În rest, sistemul de învăţământ e asemănător.   

La revedere, Italia! 

După acea săptămână de neuitat a trebuit să plec. Eram foarte tristă şi la fel şi gazdele. Nu am crezut 

niciodată că mă pot ataşa atât de tare de nişte oameni. Pentru drum mi-au lăsat un pacheţel, aşa cum făceau în 

fiecare zi, înainte să plec la activităţi. Asta, recunosc, mi-a adus o oarecare nostalgie. Mi-au dăruit ca dar de 

despărţire un lănţişor cu pandantiv, pe care îl port la ocaziile speciale. 

Această experienţă a fost minunată şi mă bucur că în şcoala 

mea se desfăşoară astfel de proiecte! Recomand şi altor elevi să aplice 

pentru a participa la astfel de întâlniri de proiect. 

 

 

 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. 
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