
 

Impresiile elevilor participanți la mobilitatea din Bulgaria 

 

Rotaru Leonard Gabriel, clasa a XII-a A 

Încă de când mi s-a oferit ocazia să particip, am fost puțin reticient cu privire la ce o să se 

întâmple. Au fost destule momente când voiam să renunț și să găsesc motive de ocolire. 

Experiența trăită pe parcursul vizitei în prima deplasare a proiectului Erasmus+ a fost una pe care 

o poți simți doar dacă participi.  

În opinia mea, când spui Bulgaria nu asimilezi decât ce există deja în acea țară, nu ce ai 

putea descoperi. Prin participarea la prima mobilitate aveam să descopăr nu doar locuri, ci și 

persoane diferite. 

Cazați într-o altă țară, așteptările erau reduse, până când, atât activitățile, cât și contactul cu 

ceilalți elevi din alte țări, m-au făcut să privesc situația și din altă perspectivă. Din acest lucru am 

avut doar de învățat. Pe lângă peisajul cu o panoramă extraordinară, m-am simțit ca acasă încă de 

la intrarea în școală. Din fața ușii nu lipsea pâinea și ospitalitatea elevilor străini. Unul dintre 

momente la care am luat parte, dansul specific tradițional bulgăresc a făcut să găsesc foarte multe 

asemănări între România și Bulgaria, în special, bucuria cu care oamenii duceau mai departe 

tradiția. Portul popular, unul păstrat cu sfințenie și la aceștia, m-a făcut să cred că fiecare țară are 

ceva special, care trebuie doar descoperit pentru a rămâne uimit. Într-un cuvânt, cultura 

semnifică viață peste tot în lume. Alte activități la care am luat parte, cum ar fi vizita pe muntele 

Golak, echitația, vizita în orașul Bansko și descoperirea altor obiective turistice minunate, dar și 

a bisericii Sfânta Treime nu a făcut decât să transforme experiența din Bulgaria în una dintre cele 

mai minunate trăiri. Cu ceilalalți elevi, încă vorbim cu ajutorul rețelelor de socializare și ne 

dorim să ne revedem într-o zi. 

Săptâmâna a trecut foarte repede și nu mi-am dat seama când s-a terminat, plecând cu 

dorința de a mai participa la astfel de schimburi de experiență. Mi-am făcut noi prieteni, am făcut 

ceea ce puțin probabil credeam că am să ajung să fac, am adunat experiență, iar asta alături de 

oameni dragi. 

 

 



Paraschiv Iulian Denis, clasa a XII-a A 

 

Pentru mine, experiența proiectului Erasmus+ în Bulgaria, a reprezentat un punct de 

formare a unei viziuni asupra vieții și o regăsire cu mine însumi. Să întâlnești elevi din alte țări, 

să ai șansa să stai de vorbă cu ei, să vezi cum funcționează un sistem educațional diferit, este mai 

mult decât o simplă experiență, e o formare emoțională și mentală. Am avut șansa să particip la 

diferite activități școlare, să îmi expun ideile, să lucrez în echipă și chiar să câștigăm un premiu!  

Am vizitat locuri care mi-au dat o nouă motivație și m-au încurajat să merg mai departe și 

să nu renunț niciodată. Am împărțit idei cu elevi din Cehia, Belgia, Bulgaria, cât și cu profesori. 

Fiecare zi petrecută a venit cu o nouă provocare și o nouă lecție. Când nu aveam motive să 

zâmbesc, am avut parte de această experiență în care, poate nu am arătat prea mult la exterior, 

dar m-am bucurat din toată inima. Însă, cel mai important, am reușit să leg prietenii cu oameni 

noi, am creat amintiri și ne-am spus poveștile unul altuia. Mai mult decât o experiență, a fost o 

lecție de viață și de viitor. Vă mulțumesc că mi-ați oferit această șansă și sper să ne revedem  

într-o zi cu toții, povestind, învățând și călătorind către alte locuri și experiențe! 

 

 

Păun Irinel Codrin, clasa a XII-a A 

 

Acum câteva săptămâni avea să înceapă cea mai frumoasă aventură a mea - plecam singur 

într-o țară străină unde singurele persoane pe care le știam (știam, nu cunoșteam - este o 

diferență) erau profesorii și ceilalți elevilor.  

Înainte să ajung în Bulgaria, au fost momente în care am crezut că nu voi face față, că nu 

sunt îndeajuns de bun încât să mă pot face înțeles în întregime de elevii din celelalte țări. 

Bineînțeles, aceste lucruri erau doar în mintea mea. De cele mai multe ori, picăm în capcana 

minții, credem că nu suntem suficienți de buni, că nu merităm un anumit lucru, că oricum nu era 

pentru noi și astfel ajungem să stăm toată viața în zona noastră de confort, neștiind niciodată ce 

se află cu adevărat în noi.  

Cea mai importantă conversație pe care o vei avea în viața ta este cea pe care o ai cu tine 

însuți.  



În fine, am deviat puțin de la subiect, însă, cine știe, poate voi reveni cu o altă ocazie la 

lucrurile pe care le-am scris mai sus. În această mobilitate pot spune că m-am cunoscut mai bine 

cu ceilalți adolescenți, cât și profesori, totodată pot spune că am fost plăcut surprins de fiecare în 

parte, deoarece că am fost uniți precum o familie. Din punctul meu de vedere, organizarea 

activităților în Bulgaria nu a fost excepțională, însă, dacă ar fi să spun un lucru pe care l-am 

învățat în acest proiect este acela că trebuie să îi apreciem mai mult pe cei care încearcă să ne 

facă să ne simțim mai bine, să ne simțim “ca la noi acasă”. Elevii și profesorii din celelalte țări 

au fost foarte prietenoși și open-minded, am văzut și altfel de perspective decât cele pe care le 

cunoșteam. Abia aștept să ne revedem cu toții! :D  

Aceasta a fost experiența mea din Bulgaria.  

P.S: O aștept pe următoarea! :DD 

 

 

Bejan Andra Tereza, clasa a XII-a B 

 

Mobilitatea din Bulgaria a fost un schimb de experiențe de neuitat. Am fost primiți cu 

multă căldură și frica de a nu putea comunica cu ei a trecut repede, având în vedere că era a doua 

experiență a mea unde trebuia să vorbesc în majoritatea timpului în limba engleză, deoarece 

aveam același nivel de cunoștințe lingvistice ca ceilalți colegi ai mei.  

Activitățile în echipe, pe care le-am făcut, ne-au oferit fiecăruia prilejul de a ne cunoaște 

mai bine cu cei din țările participante, de exemplu, crearea unui logo, proiectul făcut pe un 

subiect dat, dar chiar și cele în afara școlii – echitația, vizita unor obiective turistice, “mica 

petrecere“ pe care am organizat-o.  

Compania profesorilor care au venit cu noi în mobilitate a fost una minunată, aceștia 

ajutându-ne în momentele de dificultate sau susținându-ne în momentele în care nu eram siguri 

pe noi.  

Mă bucur enorm ca nu am ratat această experiență și aștept nerăbdătoare o alta la fel! 

 

 

 

 



Bîlha Adina, clasa a XII-a B 

 

Pentru mine, mobilitatea din cadrul proiectului Erasmus+ “SALES” desfășurată în 

Bulgaria, a fost o experiență constructivă din mai multe puncte de vedere. A fost o oportunitate 

foarte bună pentru a-mi exersa limba engleză, iar o dată cu asta, mi-am făcut prieteni noi din 

diferite țări și am împărtășit idei și experiențe personale. Activitățile desfășurate în incinta școlii 

au fost interesante, de asemenea, deoarece am avut de făcut proiecte pe grupe, formate din 

coechipieri din toate țările implicate în proiect.  

În prima zi, am făcut cunoștință cu Eliza, elevă a școlii din Razlog. Pe parcursul săptămânii 

ne-am cunoscut mai bine. Mi-a fost și “ghid turistic”, atât în Razlog, un oraș din munții Pirin, 

unde eram cazați, cât și în Bansko, un oraș cunoscut pentru stațiunile de schi, și Sofia, capitala 

țării, unde arhitectura era destul de asemănătoare cu cea din România.  

Pe lângă interacțiunile cu ceilalți, cultură și cadru natural, am avut o conexiune plăcută și 

cu colegii și profesorii ce ne-au avut în grijă. Comunicarea, înțelegerea și încredrea nu au lipsit și 

cred că asta a fost un plus pentru grupul nostru.  

În urma acestui proiect, am simțit că am acumulat experiențe noi și plăcute ce mă vor ajuta 

pe viitor, iar legătura cu prietenii pe care mi i-am făcut din celelalte țări o păstrăm cu ajutorul 

rețelelor social media. 

 

Ciobanu Gabriela, clasa a XII-a B 

       

 Am ales să particip în cadrul mobilității Erasmus+ pentru că am dorit să am o nouă 

experiență de viață, pentru că doresc să călătoresc, să îmi fac noi prieteni și, de asemenea, pentru 

a-mi îmbogăți cunoștințele, cum ar fi cele legate de noile culturi ale țărilor cu care am avut 

contact. Consider că, până în momentul prezent, experiența aceasta a decurs în sensul pe care îl 

așteptam: noi culturi de descoperit, noi prietenii și o extraordinară îmbogățire a vocabularului 

(deoarece încerc să prind “din mers” noi cuvinte în diferite limbi).  

Am ajuns în Bulgaria, la Razlog, în data de 24 octombie. Ce m-a surprins imediat a fost 

faptul că oamenii au fost foarte primitori și prietenoși. Ori de câte ori întâmpinam o problemă de 

înțelegere a limbii sau aveam întrebări în legătură cu locurile sau cu deplasarea dintr-un loc  



într-altul, de fiecare dată mi s-a explicat cu răbdare și întelegere. Am vizitat școala care nu era 

destul de mare, dar totuși te puteai pierde ușor. O școală care m-a impresionat prin simplul fapt 

că în sala unde se preda geografie, pe peretele din spate, era desenată o hartă a Lumii imensă.  

Împreună cu elevii din celelalte țări- Bulgaria, Cehia și Belgia- am vizitat minunatele 

împrejurimi ale Razlogului. Am urcat muntele Golak în vârful căruia se află un turn de unde am 

putut să vedem minunata priveliște a întregului oraș. Am vizitat diverse muzee ce au relevat o 

cultură asemănătoare cu cea a românilor. La unul dintre acestea am fost întâmpinați cu „banitsa”, 

pe care aș putea să o asemăn cu o simplă gogoașă făcută de bunica. Doamnele de la acest muzeu 

ne-au învățat cum să întindem aluatul și să facem brățări.  

Am participat la diferite activități pe grupe unde am putut să ne dezvoltam aptitudinile și să 

exersăm limba engleză, bineînțeles, ca în fiecare zi. În ultima zi am vizitat și capitala Sofia. 

Orasul are un amestec de cultură, istorie, artă, scenă muzicală, iar așezarea este la poalele 

Muntelui Vitosha. Am vizitat Catedrala Sfântul Aleksandar Nevski, clădire populară a orașului, 

care este una dintre cele mai mari biserici ortodoxe.  

Aş vrea ca oricine să se bucure de o asemenea experiență, deoarece, într-adevăr acest 

proiect Erasmus+ reușește să te facă să îmbini maturitatea cu prețuirea noilor relații de prietenie 

și, totodată, reușește să te facă să prețuiești mai mult fiecare moment! 

 

 

Fechet Denis, clasa a XII-a B 

 

Prin această mobilitate am creat legături cu persoane din culturi foarte diferite, un lucru 

care sigur mă va ajuta pe viitor. Activitățile din cadrul proiectului "SALES" au fost clare și foarte 

interesante, punându-ne la încercare abilitățile, unele fiind adevărate provocări pe care le-am 

depășit cu succes. Celelalte persoane participante s-au dovedit a fi colegi foarte buni, învățând 

lucruri noi, atractive, cât și elemente din cultura țărilor participante, acestea creând o legătură 

foarte interesantă care cu greu poate fi descrisă.  

Activitățile educaționale au fost completate și cu unele distractive, cum ar fi vizitele 

culturale, mesele luate împreună, chiar și o activitate de echitație. Un moment frumos a fost seara 

culturală, în care am împărtășit unele tradiții, dansuri și cântece specifice fiecărei țări, care ne-au 



apropiat și prin care am realizat diferențele în cadrul unor culturi, iar existența unor asemănări 

neașteptate a fost lucrul care mi s-a părut cel mai interesant.  

Dacă am rămas cu ceva din aceast proiect, pot spune că a fost una dintre cele mai frumoase 

oportunități de care am beneficiat, combinând în armonie activitățile de destindere cu cele 

educaționale. 

 


