Buna ziua, ma numesc Achiriloaei Anda, sunt eleva la Scoala Gimnaziala Nr. 5 si timp de
o saptamana am avut ocazia sa fac parte din proiectul Erasmus cu inca 5 colegi.
Am mers cu microbuzul de la scoala catre aeroportul din Iasi dupa care am luat avionul pana in
Barcelona, de acolo am luat trenul catre Tarragona. Am avut ocazia sa luam parte la o intalnire cu
oficialitatiile primariei de acolo si sa cunoastem persoane din Italia si Polonia.
Timp de o saptamana am luat parte la activitati pregatite in cadrul scolii Escola de Practiques din
Tarragona.
Prima zi petrecuta in cadrul scolii a fost uimitoare, fiind intampitanti de elevii scolii care
ne pregatisera un moment special. Prima activitate am avut-o in biblioteca unde am fosat
amestecati si grupati, fiecare grupa primind cate un tip de emotie incercand sa-i descrie starile
specifice iar la final facand o poza de grup imitand acea emotie. La sfarsitul zilei ne mai plimbal
cu profesorii in apropierea hotelului unde eram cazati.
La un moment dat, in una dintre zile am fost pusi in postura unor oameni cu dizabilitati
trebuind sa practicam diferite sporturi, am luat parte si la un discurs facut chiar de o echipa de
basketball in scaun cu rotile. Dupa aceasta activitate am mers la subsol unde era o camera
senzoriala unde am jucat un joc legati la ochi si am fost impartiti in grupe de cate 2 elevi trebuind
sa ne facem masaj cu o minge de tenis.
Inainte sa plecam fiercare tara a prezentat un moment artistic unde cu totii ne-am distrat,
noi cei din Romania am avut pregatit un dans si niste cantece.
Dupa mine plecarea a fost cea mai dificila fiind deja foarte atasati de cei de acolo si de toate
amintirile placute pe care le-am creeat cu ajutorul lor. Am ramas foarte uimita vazand ca toti cei
de acolo erau prieteni unii cu altii si nu existau certuri sau discriminari. Dupa aceasta experienta

simt ca mi-am dezvoltat cultura generala si am reusit sa vad scoala intr-un fel diferit decat o
vedeam inainte, dezvoltandu-mi si vocabularul limbii engleza.
As dori sa le multumesc celor ce au facut posibila aceasta experienta, celor ce m-au sfatuit
sa particip cat si celor pe care i-am cunoscut acolo.

