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EXPERIEN A  MEA  ERASMUSȚ

9 decembrie 2018. O dată care poate pentru unii  pare ca oricare alta, însă pentru mine
înseamnă  două vise  împlinite: să ajung in Grecia, iar cel de-al doilea vis era să particip într-un
proiect legat de schimbul de experien e, să văd modul în care al i oameni trăiesc, învă ământul lor,ț ț ț
ora ul lor.ș

“Doi iepuri dintr-o lovitură” cum ar zice românul. Proiectul Erasmus+ „From “MYTHOS”
to “LOGOS”. Educational approaches to the European folk myths and legends”  m-a facut să îmi
dau seama că fiecare dorin ă se împline te la timpul ei,  cand te a tep i mai pu in. O experien ăț ș ș ț ț ț
plăcută din care am să vă împărtă esc momentul meu favorit: excursia la Acropole. O atmosferăș
relaxantă si lini tită i-o ofereau măslinii care te înconjurau. Peisajul era de vis  iar  soarele îmiș ț
oferea lumina perfectă pentru cele mai frumoase poze.

Nu puteam să-mi exprim starea de fericire în acel moment pentru că încă nu realizasem că
sunt în locul la care am visat încă de când eram mică. Am întâlnit oameni extraordinari de buni la
suflet, amabili i comunicativi. Atmosfera pe care o trăiam în preajma tuturor persoanelor mă făceaș
să mă simt în largul meu, ca i când eram acasă.ș

Despăr irea însă a fost grea, cu lacrimi; am zărit chiar si unii băieti care plângeau împreunăț
cu fetele.  Plângeam pentru că devenisem ata ati  unii de al ii i  ne era greu să tim că din acelș ț ș ș
moment ne vom reîntoarce la vie ile noastre normale i că nu ne vom mai revedea curând. Dat fiindț ș
faptul că s-au păstrat  prieteniile la distan ă prin intermediu internetului unde ne mai vorbim dinț
când în când. N-am să uit vreodată momentul când fiecare grup de copii se urca în autobuzul către
aeroport cu lacrimi pe obraz i tri ti dar aici se na te un nou vis unde noi ne vom revedea cândva,ș ș ș
cum am zis i la începutul acestui articol, toate la timpul lor, atunci când te a tep i mai pu in!ș ș ț ț


