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Erasmus: o experiență unică 

„Succesul este o călătorie, nu o destinație “ 

 

    După un drum istovitor, de 24 de ore aproape, am ajuns la destinație : Aveiro, Portugalia. 

Am plecat din Brăila la aeroport Henri Coandă, București. Am avut escală la Barcelona, unde am 

descoperit întâi că ni s-a rătăcit bagajul, din fericire doar al meu și al colegei, nu al elevilor care 

ne însoțeau, iar după alte 4 ore am plecat spre orașul Porto, din Portugalia. Orașul Aveiro 

neavând aeroport, am fost transportați cu un autocar din Porto în Aveiro. Am ajuns seara după 

ora 21 , istoviți, noi profesorii și elevii.  

    A doua zi urma să începem activitățile din proiect, la școala colaboratoare. Sunt profesor 

de matematică, deci am avut emoții cum mă voi descurca în tot acest timp în cadrul mobilității 

,eu vorbind engleza destul de bine, însă fără să am posibilitatea să exersez. Așteptam să curgă 

zilele și să rezist la stresul la care îmi părea că voi fi supusă, neavând activitățile zilnice de acasă, 

mai ales că noi, eu si colega nu aveam bagajul. 

  Am plecat dimineața, la ora 8 urmând să ne prezentăm la școală. De aici nu mai pot să țin 

cronologia faptelor, deoarece sentimentele mele și trăirile au fost amestecate, pline de teamă, 

încântare, mirare, bucurie, oboseală.  

    Încă din prima zi, elevii si profesorii au făcut cunoștiintă cu clasele moderne și luminoase 

ale Agrupamento de Escolas Dr. Mario Sacramento din Aveiro, întâmpinați de gazdele entuziaste 

să le prezinte educația și cultura portugheză. Workshop-urile au inclus realizarea unor prezentări 

power point despre patrimoniul tangibil portughez și o lectie ușor accesibilă de limba portugheză, 

învățând cântecul ce va domina pentru mine, toate activitățile din această săptămână. Activitățile 

derulate au fost numeroase și foarte interesante. 

   În prima zi , elevii portughezi au surprins oaspeții cu o varietate de dulciuri tradiționale 

din Aveiro pregătite de familiile gazdă ovos moles, un desert care arată aşa de bine, încât nu te 

poţi abţine să nu le guști. Partea din interior e un fel de pastă din gălbenuş şi mult, mult zahăr. 

Sunt bune, extraordinar de dulci. 

    Mâncarea servită la prânz în cantina școlii se pregătește în școală. În general, mâncare 

tradițional portugheză : supă de legume și alte feluri de mâncare ca la “mama acasă”, gustări, 

fructe și iaurt.  Acest lucru este valabil în sistem public, dar și privat, toate școlile au bucătăria 

lor. 

    În cadrul activității de formare s-au dobândit competențe legate de specificul activităților 

tradiționale, de cunoaștere a miturilor  și legendelor altor țări, s-au dezvoltat aptitudini lingvistice, 

organizaționale/ manageriale,  de comunicare, într-un mediu multicultural. 

Sunt încântată că am întâlnit oameni minunați, profesioniști, de la gazdele călduroase din Aveiro, 

la profesorii dedicați și partenerii deosebit de implicați.  

    Aveiro fiind un oraș de o frumusețe care inspiră calm și relaxare, casele viu colorate, 

acoperite de tradiționala faianță pictată în diverse modele, m-a cucerit. Am vizitat The Forum 



Mall- unde sunt multe restaurante şi magazine , catedrala -langa muzeul Santa Joana ,estatuas das 

Pontes-statuile de pe poduri. O activitate foarte plăcută și inedită, în același timp, a fost lunga 

plimbare pe malul Oceanului Antlantic, cu nisipul alb al plajelor ,Plaja Costa Nova aflata la 11 

km de Aveiro. 

   Plimbarea cu moliceiros a fost experienţa de neuitat. Ce sunt moliceiros? Moliceiros sunt 

de fapt bărcile tradiţionale utilizate de localnici pentru a recolta algele marine. Azi este clar că 

aceste bărci reprezintă doar o atracţie turistică. Există, de fapt, mai multe stiluri diferite de bărci 

care sunt folosite pentru a naviga pe canalele din jurul oraşului Aveiro, dar moliceiros sunt cele 

mai populare și sunt cel mai bine asociate cu orașul. 

Aveiro este un oraș mic , încântător  și pe care  îl poți vizita într- o zi , fiind cunoscut ca Veneția 

Portugaliei pentru canalele ce-l străbat  . Pe acestea  plutesc bărci frumos colorate ceea ce face 

ca Aveiro să fie asemănător Veneției . 

     Următoarele zile au fost dedicate sesiunilor de lucru ale elevilor și profesorilor din cele 

șase țări partenere (Romania, Italia, Lituania, Grecia ,Polonia și Portugalia) în scopul finalizării 

unui  mit european, ca produs intelectual în urma derulării mobilității. 

 De asemenea, s-a organizat excursia de studiu pâna la Coimbra, primul oraș universitar al 

Portugaliei, loc al meditației și leagăn al educației. 

    Ziua “Erasmus got talent”a fost cea mai veselă, în care fiecare dintre cele șase țări 

partenere au prezentat jocuri tradiționale, dintre cele mai diverse și amuzante. Toți partenerii din 

proiect au fost surprinși de o demonstrație de cantece populare portugheze, la care au fost invitați 

să se alăture. Săptămana petrecută împreună s-a scurs incredibil de repede, iar grijile și emoțiile 

de la început au fost deja date uitării. 

   Și mai presus de toate, am descoperit că aveam mai mult curaj decat aș fi sperat vreodată. 

Că lumea e mică și nu ai de ce să te temi nicăieri, cât timp nu ești nesăbuit. Mă consider foarte 

norocoasă. 

                                                                                                            

                    


