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,,O experiență extraordinară. Deplasarea în Grecia a însemnat foarte 

mult pentru mine, am cunoscut locuri noi dar încărcate de atâta istorie, 
perfecțiunea parcă născându-se aici. Am plecat la drum în acest proiect 
alături de niște oameni minunați, iar acum echipei noastre i s-a adăugat și 
Patricia care a adus un suflu nou și o motivație suplimentară echipei 
noastre. Am fost fericită să mă revăd cu colegii din Spania, iar cei din Grecia 
s-au dovedit a fi gazdele perfecte. Dezbaterile din proiect au avut loc într-o 
școală foarte frumoasă, bine organizată, modernă, ce poate deveni cu 
ușurință un model demn de urmat și în România. Mi-aș dori să am 
posibilitatea să învăț și într-o astfel de școală. Toate cele de mai sus m-au 
făcut să afirm că această deplasare a fost cea mai frumoasă de până acum. 
Multumiri Greciei!" – a spus eleva Ana Maria Truță, clasa a VII-a, Școala 
Gimnazială ,,Gheorghe Țițeica" Craiova, coordonator echipă elevi România 
în cadrul proiectului, 
 

 



 

 
,,În prima zi fiecare dintre cele 4 echipe prezente a prezentat 

progresul, dar și activitățile practice făcute de la ultima întâlnire . Am vorbit 
pe scurt faptul că ne-am implicat în aceste proiecte prin diferite activități 
(spre exemplu, noi am învățat și pregătit piesa de teatru, desigur cu ajutorul 
unui profesor de engleză, dna Moanță Mihaela). În cea de-a doua zi elevii au 
fost separați de profesori, nouă fiindu-ne puse întrebări în legătură cu 
proiectul, cu oamenii implicați în el. Au fost și opinii în contradictoriu, dar 
asta nu a făcut altceva decât să ne învețe mai mult despre critica 
constructivă. Una dintre cele mai interesante întrebări  puse de către 
profesorul-coordonator de proiect din Anglia a fost despre  abilitățile ce ne 
trebuie pentru a face parte din acest proiect. Am răspuns destul de concret 
spunând că trebuie să cunoaștem cât mai bine limba engleză să știm să 
lucrăm în echipă, să gândim liber si creativ dar și să avem un spirit 
antreprenorial bine dezvoltat. La final am vizitat obiectivele turistice din 
zonă: Muntele Olimp și un mic sătuc construit în stâncă .  Într- adevăr 
peisajul era fascinant și cu ocazia excursiei am putut să  discutăm unele 
nelămuriri legate de conversațiile anterioare, dar și să ne cunoaștem mai 
bine între noi și chiar să facem comparații între școlile noastre.În concluzie, 
experiența a fost cu adevărat minunată. " a spus eleva Patricia Mitulețu, 
clasa a VIII-a, Școala Gimnazială ,,Gheorghe Țițeica" Craiova, al doilea 
coordonator echipă elevi România în cadrul proiectului. 
 

 

 



 

Și în expediție…și apoi ….Bonus Muntele Olimp ….Minunată gazdă – 

Grecia! 

 

 

 

 

 


