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Proiectul Erasmus+ LET’S EMBRACE EVERYBODY! prevedea și o întâlnire la 

sfârșitul lunii noiembrie în localitatea Messina din Italia. Orașul Messina este al treilea oraș 

ca mărime din Sicilia, și capitala provinciei cu același nume. Este situat în partea de NE a 

Siciliei, în nord este ţărmul Mării Tiraniene, iar la est Marea Ionică. Provincia Messina 

permite o largă varietate de panorame. 

Elevele care au reprezentat țara noastră au fost Copil Alina, Sabău Andra, Sabău 

Diana și Bungău Alexia însoțite de cadrele didactice prof. dr. Carmen Chira, prof. Emilia 

Negru, prof. Rodica Juncu și prof. Vasile Juncu. Gazdele noastre au fost elevii și profesorii 

din Istituto d'Istruzione Superiore „Antonio Maria Jaci”, Messina. 

Încă din prima zi am fost plăcut impresionați de gazdele noastre care ne-au întâmpinat 

la intrarea în școală purtând uniforma școlară. Am fost primiți cu căldură 

de colectivul de conducere al școlii italiene și de ceilalți colegi ai noștri, 

membri ai acestui proiect educativ. Apoi, echipele din România și din 

Bulgaria și-au prezentat materialele pe care le-au pregătit din timp. Elevii 

ambelor țări au prezentat în mod original și atractiv multiplele avantaje și 

beneficii ale cunoașterii limbii engleze ca limbă de circulație 

internațională. După amiază toți elevii însoțiți de profesori au făcut un tur al orașului  Messina 

cu un autobus special. 

A doua zi a fost dedicată unei vizite de studiu. Ne-am deplasat cu autocarul la 

rezervația lacurilor Marinello, precum și la Sanctuarul Basilica Maria Santissima (biserica 

Madonei Negre) din Tindari. La întoarcere am vizitat celebrul castel din Milazzo. 

       

     

 

Ziua de miercuri a început la școala gazdă cu prezentările materialelor pregătite de 

grupurile de elevi din Norvegia, Turcia și Portugalia. Fiecare echipă a scos în evidență 



importanța cunoașterii limbii engleze în procesul de dezvoltare a propriei personalități, pentru 

lărgirea cercului de prieteni, pentru obținerea unui loc de muncă sau în momentele de 

călătorie. Au fost evidențiate diferite modalități prin care noi toți, indiferent de vârstă, putem 

să învățăm o limbă străină care să ne fie de folos. 

După amiază am vizitat, însoțiți de ghizi, muzeul care adăpostește comorile catedralei 

din Messina; aici am admirat obiecte bisericești și podoabe din aur și argint, cărți și hărți 

vechi, icoane și multe altele. 

În ziua următoare a fost rândul celor din Italia să-și prezinte materialul tematic 

pregătit în fața noastră. În plus ei ne-au pregătit și o surpriză cu imagini sugestive din orașul 

Messina. Întâlnirea s-a încheiat cu un concurs atractiv de tenis de masă, între reprezentanții 

țărilor participante. Eleva noastră Copil Alina a obținut un binemeritat loc 3. 

Ziua s-a încheiat cu o vizită la muzeul Regional din Messina unde se păstrează 

adevărate opere de artă ale unor mari artiști italieni. 

Vineri ne-am reîntâlnit la școală de dimineață, unde a avut loc un concurs pentru a 

vota cea mai frumoasă și sugestivă fotografie tematică, iar în final s-au oferit certificatele de 

participare la acest proiect tuturor elevilor și profesorilor.   

Momentele de final când ne-am despărțit au fost emoționante, elevii și profesorii și-au 

manifestat dorința de a menține legătura unii cu alții. 

Aceste mobilități, schimburi de experiență oferă tuturor participanților șansa de a 

cunoaște oameni noi, sisteme diferite de educație, astfel încât să găsim soluții noi și eficiente 

la provocările din lumea de azi. 
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