Când Tulcea întâlnește Salzhausen…

Anul acesta, doamna director a școlii gimnaziale din Sfântu Gheorghe a încheiat un parteneriat
printr-un proiect Erasmus cu școala din orașul Salzhausen din Germania. După vizita pe care au efectuat-o
copiii români celor din Germania, în luna aprilie, a venit rândul copiilor din Germania să vină în România.
În ziua de 21 septembrie așteptam entuziasmat să îi întâlnesc pe copiii din Germania. Toți eram
foarte bucuroși să ne revedem. Cei 10 elevi germani au venit însoțiți de 2 profesori și au stat timp de 2 zile
în Tulcea, unde au vizitat reperele culturale, Monumentul eroilor și Muzeul Deltei Dunării (Acvariul). Pe
data de 23 septembrie am plecat la Sfântu Gheorghe împreună cu elevii germani, unde aveam să ne
continuăm proiectul. Fiind o zonă defavorizată unde activitățile principale sunt pescuitul și turismul,
proiectul consta în faptul de a realiza un plan pentru dezvoltarea satului nostru. Ne-am împărțit în 5 grupe
astfel: 2 grupe de 3 elevi, 2 grupe de 4 elevi și o grupă de 5 elevi. Am început prin a vizita satul, arătându-le
elevilor germani punctele importante. A fost distractiv, dar și destul de obositor. I-am lăsat pe elevii
germani să încerce să deseneze singuri harta, iar unde nu au prea reușit, i-am ajutat. Pentru a afla despre
meseriile localnicilor am vizitat complexul turistic „Green Village” și punctul de colectare al peștelui.
Venise ziua în care fiecare grupă trebuia să prezinte proiectele în fața părinților dar și în fața
reprezentanților satului. Ne-am trezit devreme și am reușit să finalizăm proiectele. Toată lumea era foarte
emoționată. Am început prin a prezenta proiectul grupei mele în română dar și în engleză, iar cei doi elevi
germani din grupa mea au prezentat în germană. Totul a fost bine, fiecare grupă a fost mulțumită de
munca depusă, iar adulții au fost impresionați de proiectele noastre. Cred ca acest proiect a fost util pentru
satul nostru deoarece aceste perspective le-au arătat adulților ce și-ar dori tinerii ca să rămână în sat și sunt
mândru că am luat parte la o astfel de experiență.
Simt că această colaborare mi-a fost utilă și mă bucur că am rămas prieteni cu elevii germani deși mă
întristează faptul că s-ar putea să nu ne mai întâlnim niciodată.
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