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Proiectele şi programele euro-
pene reprezintă o modalitate in-
teresantă de formare continua 
a elevilor şi a cadrelor didactice 
într-un context inspirat din bu-
nele practice ale țărilor euro-
pene. Erasmus este un program 
European, lansat în 1987 de că-
tre Uniunea Europeană, destinat 
elevilor, studenților şi cadrelor 
didactice, oferind acestora nu-
meroase oportunități de învățare 
şi dezvoltare.

În perioada 14 - 23 mai 2019 șapte elevi ai Șco-
lii Gimnaziale ”Friedrich Schiller” au participat 
la a doua activitate transnațională de predare/
formare/învățare (C2) din cadrul proiectului 
de parteneriat strategic între școli Erasmus+ 
”European Values are All Right” desfășurată 
la ”Gimnasio Empona” din Rodos, Grecia. Ele-
vii Școlii Gimnaziale ”Friedrich Schiller”, Târ-
gu-Mureș, selectați pentru această mobilitate 
au fost: Jude Constantin (a VI-a C), Pitters Yan 
(a VI-a C), Agoston Akos (a VI-a B), Balog Bri-
gitta (a VI-a B), Băcilă Daria Anamaria (a VII-a 
C), Bodnar Carla (a VII-a C) și Szegedi Blanka 
Beata (a VII-a B) însoțiți de doamnele profesoa-
re Bendriș Dana Maria (coordonatoarea proiec-
tului) și Ruja Simona Adela (membră a echipei 
de proiect). 

De asemenea, au participat elevi din țările par-
tenere: Italia, Turcia și țara gazdă, Grecia. Elevii 
Școlii Gimnaziale ”Friedrich Schiller” au fost 
foarte apreciați de toți participanții la proiect, 
fiind foarte buni vorbitori de limbă engleză și 
dornici să se implice în toate activitățile organi-
zate. Elevii Școlii Gimnaziale ”Friedrich Schiller” 
au pregătit o scurtă și frumoasă prezentare în 
limba engleză ”Interesting Facts About Roma-
nia”. A fost o activitate memorabilă, elevii vor-
bind cu drag despre țara noastră. Cu toții, elevi 
și profesori au fost fascinați de pregătirile elevi-
lor noștri, iar încantarea din ochii lor și a tuturor 
celor implicați ne face să ne amintim cu drag de 
acele momente. 
Elevii participanți au beneficiat educațional, 
lingvistic și cultural de o experiență de educație 
informală într-o altă țară europeană. În Rodos 

istoria și mitologia sunt la tot pasul: Colosul din 
Rodos, una dintre minunile lumii antice, distrus 
în 226 î.H. de un mare cutremur, orașul vechi, 
unul dintre puținele orașe medievale locuite 
care găzduiește Palatul Marelui Maestru al Ca-
valerilor Ordinului Sf. Ioan din Ierusalim, Acro-
pola Rodos, ruine celebre ale Acropolei Lindos.
Elevii participanți la programul Erasmus vor de-
veni o forță în crearea unei identități pan-eu-
ropene. Referindu-se la așa-numita ”Generație 
Erasmus”, omul de știință Stefan Wolff a afir-
mat că ”în nu mai mult de 20 sau 25 de ani, 
Europa va fi condusă de lideri cu o socializare 
complet diferită de cea de azi”.
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