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ERASMUS – un pod al prieteniei și al cunoașterii 

 

 

În opinia mea, proiectul Erasmus+ „iCity” este unul dintre cele mai frumoase proiecte din 

Europa, în care elevii socializează, de asemenea învață limba engleza mai bine, dar și limba țării în 

care sunt plecați. Aceștia călătoresc cu profesori și colegi în diferite țări unde petrec o săptămână de 

neuitat cu ei și ceilalți elevi din toate celelalte țări implicate. Pentru mine, proiectul acesta înseamnă 

mult și mereu va fi o mare parte din mine, deoarece am întălnit o mulțime de oameni minunați cu 

care am petrecut zile de neuitat! Am participat la călătorii de studii în care am învățat lucruri noi și 

interesante despre istoria țării respective.  

 

 
 

 

      Poze de grup au fost facute la fiecare pas, ca să avem amintiri, și fiecare cu grupa lui am intrat 

în restaurante și patiserii pentru a gusta mâncarea din alte țări. La școala, unde au fost adunați toți 

elevii si profesorii din toate țarile, am învățat fie cum să construim blocuri pe sketch-up, fie despre 

arhitectura și planul urbanistic al orașelor din antichitate. Dar am mâncat și prăjituri și tot felul de 

dulciuri, am desenat și colorat logo-uri etc și evident, am fost să vizităm locuri de unde ți-ai dori să 

nu mai pleci. În ultima zi, după programul de la școala ca în restul zilelor, am avut o petrecere unde  

am dansat și cântat cu toții, am plâns de tristețe, am făcut poze de grup. 

           În timpul nostru liber, ne-am plimbat cu prietenii în locuri unde cei de acolo obișnuiau să 

meargă zilnic. Ne-au povestit unele lucruri despre țara lor, oamenii care trăiesc acolo, și aproape tot 

ce ne-ar interesa să aflăm de la alții care nu petrec zilele ca și noi, românii. 



          Nu doar atât, dar și vizite la alți elevi care îi gazduiesc pe cei din țara ta, sau elevi care sunt 

apropiați de alții, nu neaparat să îi gazduiesc pe colegii tăi, așa îți poți face mai mulți prieteni, ceea 

ce este de fapt unul dintre scopurile proiectului.  

 

          Acest proiect ne face să ne dăm seama de un lucru foarte important - că prietenii nu sunt aceia 

care doar ies cu tine în oraș, ci cei care acceptă pur si simplu să învățați împreună, să stați de vorbă, 

să dansați.  

         Cu toții avem destul de multe amintiri minunate și nimeni nu a vrut să plece din Italia, deși se 

vor reîntălni toți din nou. Domnii profesori au fost ca și părinții noștri toată săptămâna, având grijă 

de noi. A fost o experiență enorm de frumoasă și recomand oricărui elev să se înscrie într-un proiect 

Erasmus+.   

 


