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Împreunã gãsim soluþii
Se spune că liceul este cea mai fru-

moasă perioadă din viaţa unei persoane,
perioadă în care îţi alegi un drum ce te
va conduce spre cariera mult visată sau
spre o carieră la care nici nu te gândeai,
în care îţi faci prieteni, în care îţi des -
coperi propriile temeri, abilităţile, do -
rin ţele şi, foarte important, în care se
ivesc şanse şi oportunităţi neaşteptate.

Pentru noi, elevii Colegiului Naţional
„B. P. Hasdeu“, proiectul Erasmus+ re -
pre zintă şansa unică de a ieşi din propri -
a sferă de confort, de a ne face curaj să
ne afirmăm, dar mai ales, şansa de a fa -
ce schimbări, atât pentru noi, cât şi pen-
tru lumea în care trăim.

Proiectul ne ajută să conştientizăm
problema refugiaţilor şi a imigranţilor,
iar obiectivul principal este acela de a
aduce oamenii împreună pentru a găsi
soluţii.

Cu toţii am aşteptat întâlnirea ce a a -
vut loc în cadrul colegiului nostru, unde
elevi şi profesori din Spania, Germania,
Suedia, Cipru, Portugalia, Grecia, ur -
mau să ne fie musafiri timp de cinci
zile.

Primul val de emoţii şi-a făcut simţită
prezenţa în ziua de vineri, 6 octombrie
2017, când ne-am întâmpinat noii prie -

teni la aeroport. Zâmbete peste zâmbe -
te, îmbrăţişări, curiozităţi şi foarte mul -
tă voie bună, aşa poate fi descrisă prima
zi a proiectului. Sâmbătă a avut loc pri -
ma întâlnire oficială, în amfiteatrul co -
legiului, unde am avut ocazia să ne rea -
mintim activităţile realizate în primul
an de implementare cu ajutorul unui
film realizat de echipa noastră, apoi am
învăţat să comunicăm cu toţii prin inter-
mediul sportului Korfball. Spiritul de
echi pă a fost prezent în permanenţă. 

Duminică ne aştepta o excursie la Si -
naia ce urma să ne aducă în minte şi su -
flet multe amintiri plăcute. Acolo am vi -
zitat împreună Casa Memorială „Geor -
ge Enescu“ şi Castelul Peleş, despre
care musafirii noştri au avut numai
cuvinte frumoase.

În zilele de 9 şi 10 octombrie au fost
organizate mai multe work-shop-uri
care au contribuit şi mai mult la a pro -
pierea dintre noi şi la dezvoltarea spiri-
tului de echipă.

Activităţile de luni au început cu pre -
zentarea unor produse realizate de e chi -
pa Colegiului nostru, ghiduri pentru în -
ce pători despre utilizarea instrumen te -
lor software, în comunicare, prin in ter -
mediul cărora cu  toţii am învăţat să fo -
lo sim într-un mod educativ aplicaţii
frec vent utilizate precum: Snapchat,

Instagram, Twitter, Youtube, Dropbox,
Viber, Whats App, Skype. 

Pentru a celebra Ziua Internaţională a
Migraţiei (18 decembrie), am realizat
un clip referitor la situaţia emigranţilor,
clip realizat cu imagini ce surprind  re a -
litatea acestui fenomen din cele şase
state partenere. 

Ziua de marţi a debutat cu prezentarea
în amfiteatru a unor poveşti de viaţă a
ele vilor români care au parinţii plecaţi
la muncă în străinătate şi pentru care
absenţa părinţilor pe termen îndelungat
lăsase goluri imense. 

În  cadrul conferinţei „Leaving my
country: Immigration and Emigration“
la care au fost invitaţi reprezentanţi ai
DGSAPC Buzău, Teatrului George Ci -
prian, Inspectoratul General pentru
Imigraţie Buzău, s-au abordat teme pre-
cum  impactului emigraţiei române
asupra co piilor ramaşi în urmă.

Ne-am continuat ziua vizitând Pri mă -
ria Municipiului Buzău şi Centrul Eu -
ropa Direct, unde am aflat că ne putem
implica în acţiuni de voluntariat la nivel
local şi naţional. 

Seara, ne-am întâlnit la cina de bun
ră mas, alături de părinţi, profesori, o ca -
zie cu care am rememorat întâmplări
petrecute în cele cinci zile ale proiectu-
lui, iar la final ne-au fost acordate cer-
tificatele Erasmus+ pe care le putem
con sidera un paşaport pentru viitorul
nostru. 

Ştim cu certitudine că ne vom întâlni
din nou, fie din pură  întâmplare, ca
simpli turişti în ţara celuilalt, fie ca o fa -
milie, pentru că asta suntem noi: famil-
ia Erasmus+.

Burlăcescu Miruna, clasa XI F

În perioada 6 - 11 octombrie 2017, la Colegiul Naţional „B. P. Hasdeu“ s-a desfăşurat a treia reuniune a activităţilor
de învăţare, predare şi instruire pentru Proiectul Erasmus+ cu titlul  „For an ACTIVE citizenship, INCLUSION and
DEVELOPMENT“ - AID refugees and immigrants“ - 2016-2018. 

În acest proiect, coordonator internaţional este Institut de
Palamos - Palamos, Spania iar parteneri:

1. Şcoala Secundară Einstein din  Rheda - Wiedenbruck
- Germania

2. Şcoala Secundara Hjalmar din Stromsund - Suedia 
3. Colegiul Naţional „B.P Hasdeu“ din Buzău - România     
4. Şcoala Primară Drosias din Larnaca - Cipru
5. Şcoala Primară Vrontados din Chios - Grecia 
6. Training Center CFAE   din Caldas de Rainha - Portugalia
Obiectivul principal al acestui proiect european este: includerea

elevilor migranţi/refugiaţi şi a familiilor acestora în viaţa şcolară
şi în comunitate, cu acceptarea şi recunoaşterea culturii şi iden-
tităţii fiecărei persoane. Politica şi legislaţia, acordurile între gu -
verne şi măsurile cu privire la cazare şi locuri de muncă nu com-
pensează activitatea pe care o efectuează şcoala pentru a rea liza
integrarea emigranţilor şi a refugiaţilor în comunitate şi soci-
etate. Tocmai din acest motiv, am dorit să implicăm şcoala în edu-
carea copiilor (grupul cel mai vulnerabil şi mai sensibil al soci-
etăţii) începând cu acceptarea acestora în rândul elevilor noştri şi continuând prin crearea de activităţi de incluziune, de
proiectare, schimb de bune practici şi abordări inovatoare în dezvoltarea personală.

Prof. Raicu Viorica

Familia Erasmus+
Personal, nu eram conştientă de situaţia în care trăiesc mii de refugiaţi, zi de

zi. Experienţa trăită cu Erasmus+, m-a făcut să apreciez casa în care stau,
părinţii care mă aşteaptă mereu cu zâmbetul de buze, dar mai ales siguranţa
oferită de ţara noastră. M-am împrietenit cu o tânără de vârsta mea, Maya, o
refugiată siriană ce s-a stabilit împreună cu familia în Suedia şi am realizat că
avem foarte multe lucruri în comun: interesul pentru limbile străine, pentru arta
asiatică, pentru muzică etc. Şi totuşi, greutăţile întâmpinate de ea ne deosebeau
enorm. Eu nu ştiu ce înseamnă dorul de casă, valurile reci ale mării, şiruri inter-
minabile de oameni deznădăjduiţi care visează doar un strop de linişte pentru ei
şi familiile lor. 

Albu Gabriela Miruna, clasa XI F
Experienţa Erasmus+ m-a făcut să realizez că în ciuda diferenţelor culturale

dintre noi, suntem cu toţii adolescenţi, că avem foarte multe lucruri de împărtăşit
şi că viitorul stă în mâinile noastre.

Iordache Raluca, clasa XI F
Pe parcursul acestei săptămâni, s-au legat veritabile prietenii, s-a construit o

familie ce va rămâne mereu unită prin amintirile ce ne legă: ploi interminabile,
un dans numai al nostru, prânzuri târzii şi... reţete de sarmale.

Rusen Mihai, clasa XI F

Reuniune de proiect Erasmus+
la Colegiul Naţional B.P. Hasdeu, Buzău
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