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ERASMUS – CĂLĂTORIA SPRE CUNOA TEREȘ

 Numele meu este Marian, i am avut minunata ocazie de a participa la proiectul   Erasmul +ș
,,iCity”.  Acest proiect  pentru mine a însemnat mult,  deoarece acum socializez mai mult  i  mi-amș
îmbogă it cuno tin ele de limba engleză . ț ș ț

In acea săptămâna m-am sim it extraordinar.  Mi-am făcut mul i prieteni si am putut sa încercț ț
noi feluri de mâncare fa ă de cele pe care le tiam din România. Totul a fost minunat si nu pot uitaț ș
clipele minunate petrecute cu colegii dar i cu prietenii mei noi pe care i-am facut în aceasta mobilitateș
i nu în ultimul rând, pe Eduardo, cel mai amuzant prieten al nostru, cu care am o întâmplare foarteș

amuzantă. 
După ce am plecat de la Burger King, am intrat intr-o curte mare unde părea a fi un spa iu undeț

copii veneau i puteau juca basket, volei etc. Acolo erau multe ezlonguri, a a ca ne-am hotărât să neș ș ș
a ezăm pu in. Prima dată când le-am văzut, mi-a fost frica sa mă a ez pe ele, dar prietenul meu drag m-ș ț ș
a făcut să mă a ez spunându-mi ,,Sit down, Marian, is very security!”. Ne-am a ezat cu to ii, iar dupăș ș ț
vreo doua minute aud BUFF - dragul nostru Eduardo a căzut pe spate, cu tot cu ezlong. Încă mai râdș
când îmi aduc aminte.

 Experien a ,,iCity” este una superbă de unde elevii pot înva ă multe. Eu, unul, am să port mereuț ț
în suflet Coloseumul, Termele lui Caracalla i Bazilica Sf Petru. Toate activită ile au fost frumoase iș ț ș
aveau ca scop colaborarea, printre care se aflau i întrebări de cultură generală, iar cu ajutorul doamneiș
profesoare  de  Geografie  am  putut  trece  peste  câteva.  Din  nefericire,  mobilitatea  a  durat  doar  o
săptămână. In ultima zi tiu că am plâns foarte mult deoarece tiu că nu am să mai am ocazia de a-iș ș
reîntâlni prea curând.


