Impresii
În opinia mea, acest proiect a fost foarte interesant și i-a introdus pe copiii ambelor școli în societăți diferite. Mi-a
plăcut să călătoresc și să descopăr cum se trăiește în altă țară, și frumusețile altei țări Din acest proiect am învățat că
mereu trebuie să ne gândim la viitorul nostru și să încercăm să ținem planeta cât mai nepoluată și cât mai neexploatată
pentru ca omenirea să nu se sfârșească atât de repede.
Planurile mele de viitor încă nu sunt concrete, dar se bazează pe partea de birotică, IT și programare. Am încredere în
forțele mele proprii și sper să reușesc să fac ce vreau și ce îmi place în viată. (Alexandru)

A fost o experiență de neuitat alături de niște copii minunați cu care am clădit multe amintiri frumoase.
Din acest proiect am învățat să lucrăm împreună, să ne acceptăm unii pe alții așa cum suntem, să fim mai responsabili,
să acceptăm și alți copii chiar dacă nu vorbim aceeași limbă și nu îi cunoaștem.
În viitor aș vrea să devin ofițer în armată, să urmez Academia Militară și părinții mei să fie mândri de mine. (Daniela)

Mi-a plăcut foarte mult proiectul "Kursbuch Zukunft", deoarece mi-a provocat imaginația cu privire la diferitele locuri
de muncă pe care noi, oamenii din sat, le-am putea avea în 20 de ani și pentru că am interacționat cu oameni și copii
din Germania.
În același timp, am înțeles cât de importantă este natura și cum să trăim în armonie cu resursele ei.
Mi-a plăcut cel mai mult lucru împreună, colaborând foarte bine cu copiii și cu oameni pe care nu i-am mai cunoscut
până acum. Cu toate acestea, cu răbdare și înțelegere am reușit să facem ceva frumos și sper că la sfârșitul proiectului
Cartea viitorului va fi de ajutor și altora.
Aș schimba perioada pe care noi, copiii, am petrecut-o împreună atât în Germania, cât și în România. Consider că avem
nevoie de mai mult timp pentru a ne cunoaștem mai bine, pentru a descoperi pasiunile noastre comune pe care le
putem combina pentru a realiza lucruri minunate.
Pentru mine, cele mai importante lucruri au fost să experimentez stilul de viață din Germania, într-un mediu de viață
diferit, unde să întâlnesc noi prieteni și o nouă familie, să spun altora despre satul meu, care este un loc minunat,
despre familia mea, și peisajele unice ale Deltei Dunării.
În Germania am fost impresionat de clădiri, modul în care acestea au fost construite, materialele folosite pentru că, în
viitor, vreau să studiez arhitectura.
Am aflat că Germania este o țară civilizată, cu oameni calzi, majoritatea ecologiști și mi-a plăcut zona vizitată de mine.
Câmpurile cultivate, pădurile impresionante și nu ultimele, pistele pentru biciclete din aceste păduri.
Cum s-ar putea schimba satul meu în 20 de ani, ca să locuiesc acolo? Este o întrebare dificilă, dar nu cred că nu are un
răspuns.
În primul rând, aș dori un transport regulat și rapid spre și dinspre Tulcea, un loc de muncă bine plătit care să
corespundă profesiei mele; viața economică a satului ar trebui să fie mai activă, astfel încât sătenii să aibă locuri de
muncă, mici fabrici de prelucrare a peștelui și cărnii, ateliere de artizanat, pensiuni și hoteluri.
Da, am aflat că fiecare persoană ar trebui să contribuie la protecția mediului. (Miruna)

Mi-a plăcut foarte mult acest proiect deoarece mi-a oferit posibilitatea de a vizita o țară străină și de a învăța despre
ea și, de asemenea, să mă gândesc la viitorul meu și la satul în care locuiesc.
Mi-a plăcut cel mai mult raliul prin Salzhausen și construirea modelelor la care am participat cu mult interes.
Aș vrea ca vremea să fie mai blândă.
Pentru mine, cele mai importante obiective ale proiectului au fost de a afla mai multe despre viitorul meu și stilul de
viață din Germania, pentru a afla despre locurile de muncă care pot fi făcute atât în Salzhausen, cât și în satul meu unde, din păcate, sunt disponibile un număr redus.
În prezent sunt interesat să fiu pediatru sau jurnalist, meserii pe care aș vrea să le practic în București sau într-un alt
oraș mare din România sau dacă aș primi o ofertă bună într-o altă țară, aș accepta acest lucru.

În acest proiect am aflat că Germania este o țară civilizată, cu oameni prietenoși, care acordă importanță deosebită
protecției mediului. Cele mai multe case aveau panouri solare, chiar școala.
Pentru a trăi în satul meu în 20 de ani, cred că ar trebui să se facă unele schimbări. Una dintre ele este aceea de a avea
o fabrică de pește în care să se pregătească pește în diferite moduri care să conducă dezvoltarea economică a satului:
produsele ar putea fi trimise în toată țara și oamenii ar avea locuri de muncă.
La malul mării, trebuie să existe un salvamar pentru a avertiza aventuroșii turiști și pentru a-i salva pe cei aflați în
pericol.
Unele turbine eoliene ar fi de asemenea bune pentru a produce energie pentru sat.
Și, de asemenea, un magazin pentru cumpărat sau închiriat biciclete, deoarece sunt mulți turiști interesați de tururi cu
biciclete și nu au nicio posibilitate în acest moment.
În acest proiect am învățat să folosim resursele naturale pentru a produce energie și căldură fără a polua mediul și, de
asemenea, să fim mai atenți. (Andreea)

