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Erasmus - file de poveste 

 

Cu Erasmus am scris file de poveste, o poveste despre ... povești: despre mituri și 

legende din România, Grecia, Polonia, Italia, Portugalia și Lituania. În proiectul  “From 

MYTHOS to LOGOS. Educational Approaches to the European Folk Myths and Legends”, 

explorarea miturilor și legendelor ne-a purtat pas cu pas prin cele șase țări, pentru a scrie noi 

povești cu fiecare mobilitate. 

O poveste aparte în viața mea de profesor s-a scris prin participarea mea la mobilitatea 

organizată de Școala Gimnazială nr. 10 (Szkola Podstawowa nr. 10) din localitatea Rzeszow, 

Polonia, în februarie 2019. Firul narativ al poveștii ne-a purtat prin vechi și prin nou, prin 

legende și prin realitate, prin viața școlară și prin frumoasele tradiții ale țării gazdă. Odată 

pășit pragul școlii în dimineața zilei de luni, noi, românii, aveam să aflăm că întâmpinarea 

oaspeților cu pâine și cu sare transcende granițele și unește oameni prin împământenirea 

acestui obicei pe meleaguri poloneze. Costumele tradiționale purtate de gazde, muzica 

populară poloneză, precum și pâinea și sarea de pe platouri au scris povestea regăsirii a șase 

echipe din șase țări europene, în care emoția cunoașterii și cea a regăsirii s-au împletit cu 

bucuria de a scrie o nouă filă a unei vieți trăite într-o mare familie europeană. Pentru echipa 

României, povestea includea și plăcuta surpriză cu care constatam cât de asemănătoare sunt 

cele două sisteme de învățământ, precum și elementele de noutate pe care le adăugam la 

capitolul cărții numite „Experiență”. 

Atelierele de lucru organizate pe durata mobilității ne-au adus, elevilor și profesorilor 

deopotrivă, noi perspective ale miturilor și legendelor, precum și noi abordări didactice 

menite să pună în valoare creațiile literare moștenite de mii de ani și tăinuite între granițele 

celor șase state până la derularea acestui frumos proiect Erasmus. Lumea teatrului și-a deschis 

porțile prin scenetele cu teme mitologice realizate de echipa gazdă, iar lumea copilăriei ne-a 

aruncat într-o căutare frenetică de „comori”, într-o explorare competitivă a orașului de către 

echipele internaționale, stimulate de speranța dobândirii dulcelui premiu: delicioase 

bomboane poloneze. Lumea tehnologiei și-a dat mâna cu lumea legendelor în scrierea 

glosarelor cu terminologie mitologică în șapte limbi europene (limba engleză și limbile 

materne ale echipelor), precum și în realizarea unor jocuri Kahoot. Lumea tradițiilor ni s-a 

așternut sub pași la ferma Siedlisko Janczar Pstragowa, unde am trăit experiența plimbării cu 

căruța trasă de cai, unde am învățat să facem pâine după o rețetă moștenită din bătrâni (pâine 

frământată de mâinile noastre, fie ele de copil sau de adult), și unde legăturile de suflet s-au 

sudat în jurul unui foc de tabără la care am prăjit cârnați tradiționali, pentru a-i devora cu 

pâinea plămădită de noi înșine. Lumea instituției școlare poloneze ni s-a relevat prin lecțiile 

de limbă poloneză, matematică și engleză organizate, precum și prin numeroasele panouri 

expuse pe holurile școlii, în care regăseam activități școlare atât de asemănătoare cu cele 

românești. 

File din povestea Erasmus s-au scris și în fascinanta mină de sare Wieliczka – ea însăși 

o poveste, clădită pe romantica legendă a domniței maghiare aducătoare de sarea mult dorită 

în Regatul Poloniei. Așa cum pagini s-au adăugat și atunci când ne-am recules în Catedrală, 

sau când am scotocit dealul Wawel și Peștera Dragonului din Cracovia în căutarea fiorosului 

dragon legendar. Tot parte din poveste a fost și întâlnirea oficială cu primarul localității 

Rzeszow, care, impresionat de entuziasmul, setea de cunoaștere și căldura marii echipe 



internaționale, ne-a recompensat prin posibilitatea de a explora catacombele amenajate spre 

vizitare sub centrul vechi al orașului. Și tot poveste pentru viitor s-a scris și când elevii din 

șase țări europene s-au unit într-un dans internațional pe gheață, la patinoar. 

Nici o astfel de pagină din povestea pe care v-am spus-o nu s-ar fi scris dacă nu ar fi 

fost programul Erasmus. Elevi și profesori deopotrivă am fi privit câteva pagini goale ale 

experienței noastre școlare internaționale și nu am fi știut niciodată câtă împlinire poate aduce 

o astfel de imersiune interculturală. Mulțumim, Erasmus, pentru filele de poveste adăugate la 

cartea parcursului nostru educațional! 

 

 
 

echipa școlii noastre în cadrul vizitei oficiale la Primăria orașului Rzeszow 


