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ERASMUS – CLEPSIDRA TIMPULUI

Am participat pentru prima dată la un Proiect "Erasmus+" K2, loca ia Atena, Grecia. Pentruț
mine ca profesor de istorie a fost o bucurie să ajung în centrul culturii grece ti, despre care le predauș
elevilor în fiecare an, la clasa a V-a, iar ei mă ascultă cu plăcere i curiozitate.ș           

 coala gazdă a fost primitoare, ospitalitatea balcanică nu s-a dezmin it. Agenda de lucru a fostȘ ț
atractivă,  iar  elevii  i  profesorii  s-au sim it  extraordinar. Workshop-urile  desfă urate  ne-au  cultivatș ț ș
creativitatea, abilită ile de a lucra în echipă, de a colabora cu echipele din celelalte ări.  S-au legatț ț
prietenii între elevii no tri i cei din ara gazdă, dar i cu elevii din colile partenere în proiect. Prieteniiș ș ț ș ș
s-au legat i între profesori, nu numai între elevi.ș  

 Pentru  mine,  a  fost  interesant  i  inedit  să  iau  contact  cu  alte  sisteme de învă ământ,  prinș ț
vizionarea  unor  prezentări  PowerPoint  despre  coala  fiecărei  echipe  participante,  activită ileș ț
extracurriculare i proiectele desfă urate în cadrul acestor coli. Practic mi-am îmbogă it cuno tin eleș ș ș ț ș ț
despre mediul educa ional european.ț                                                   

O parte  atractivă  a  mobilită ii  a  fost  ziua  dedicată  excursiei  în  centrul  istoric  al  Atenei,  înț
Agora(pia a publică) -ț   locul unde se desfă ura via a politică ateniană, centrul democra iei grece ti. Aș ț ț ș
fost incredibil să pă esc pe urmele lui Pericle, cel care a condus Atena în perioada de apogeu cultural,ș
economic, politic i militar, perioadă numită "secolul de aur" sau "secolul lui Pericle". ș



Lângă Agora se află Muzeul de Istorie, care ne-a impresionat cu frumoasele vase de ceramică,
diversele  tipuri  de arme folosite  de armata ateniană,  statuile  zeilor  i  ale  conducătorilor  politici  iș ș
militari din Atena au întregit tabloul centrului istoric vechi.                         

 Punctul culminant al acestei călătorii de studii a fost Acropola ateniană, acolo unde au fost
ridicate templul zei ei Atena i al zeului Poseidon, cei doi zei care s-au confruntat pentru a fi alesț ș
protectorul cetă ii. Alături de elevele noastre ne-am bucurat de o zi mirobolantă i de un loc încărcat deț ș
istorie. Priveli teaș   era "fabuloasă" cum s-a exprimat o elevă. Cariatidele care sus ineau Erechteionul,ț
templul  zeului  Poseidon,  parcă  ne zâmbeau în  strălucirea soarelui,  iar  impresionantele  coloane ale
Parthenonului, templul zei ei Atena, ne-au făcut să ne sim im mici, mici  dar ferici i că am ajuns săț ț ț
vedem i să admirăm măre ia civiliza iei antice grece ti.ș ț ț ș           
            Toată Acropola era presărată de măslini, copacul-simbol al zei ei Atena.ț                                    
Ultima zi a mobilită ii s-a încheiat cu o "seară grecească", o întâlnire la care au participat elevii iț ș
părin ii implica i în proiect, i care ne-au oferit bucate tradi ionale din bucătăria grecească. Am ascultatț ț ș ț
i  am  dansat,  împreună  cu  elevii,  pe  minunata  muzică  grecească,  iar  despăr irea  de  gazde  ne-aș ț

emo ionant pe to i.ț ț                  
A fost o experien ă extraordinară i mă bucur că pot participa la formarea "genera iei Erasmus"ț ș ț

din coala noastră, i de ce nu la crearea unei identită i pan-europene.ș ș ț


