Acestă mobilitate m-a facut să mă simt mai responsabilă și sa îmi
depășesc limitele ca să evoluez cât mai mult.Am câștigat oportunitatea
de a cunoaște oameni noi, o limba noua și multe alte lucruri ce pe viitor o
sa ma ajute. Apoi am învățat multe lucruri despre WordPress, XAMPP și
WooCommerce. Excursiile pe care le-am făcut în Paphos îmi vor rămâne
pentru totdeauna în minte.
This mobility made me feel more responsible and push my limits to evolve
as much as possible. I won the opportunity to meet new people, a new
language and many other things that will help me in the future. Then I
learned a lot about WordPress, XAMPP and WooCommerce. The trips I made to Paphos will
stay in my mind forever.
Boeru Cezara Dimitria
Colegiul Național ”Costache Negri”
Fiecare zi din această mobilitate a fost o noutate pentru mine ,
începând de la locuri, oameni, cultură și chiar circulație. Oamenii sunt
calzi, deschiși să ajute, iar tutorele de practică a fost foarte calm și
explicit, ceea ce nu întâlnim des, și cu ajutorul lui am reușit să înțeleg și
să fixez noțiunile de bază pentru crearea unui magazin electronic, cu
succes.. Am vizitat multe locuri foarte interesante, cum ar fi orașul
Limassol si sit-ul arheologic din Paphos, care m-a impresionat cel mai
mult, deoarece ilustrează valoarea arhitecturală şi istorică a oraşului și
m-a ajutat să înțeleg mai bine arhitectura si modul de viaţă străvechi.
Totul a fost mai interesant decât activitățile cotidiene de acasă, iar
participând la toate activitățile, am învățat să trăiesc printre alți oameni,
sa socializez, acumulez noțiuni despre altă cultură, alta limbă, și, cel mai important, învăț să mă
descurc in altă țară.
Every day of this mobility was a novelty for me, starting from places, people, culture and even
movement. People are warm, open to help, and the practice tutor was very calm and explicit,
which we do not meet often, and with his help I was able to understand and fix the basics for
creating an e-shop, successfully .. I visited many very interesting places, such as the city of
Limassol and the archeological site of Paphos, which impressed me the most because it
illustrates the architectural and historical value of the city and helped me to better understand
the ancient architecture and way of life. Everything was more interesting than the daily activities
at home, and by participating in all the activities, I learned to live among other people, to
socialize, to accumulate notions about another culture, another language, and, most
importantly, I learn to manage in another country.
Bogătoiu Paula-Cătălina
Colegiul Național ”Costache Negri”
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Încă din prima săptămână din această mobilitate am învățat multe
lucruri noi. Această experiență este una total diferită față de tot ce am
trăit până acum. Cu ajutorul ei am devenit mult mai responsabilă și am
învățat să ies din zona de confort. Prin participarea la aceste activități
am câștigat șansa de a cunoaște oameni noi, de a interacționa cu ei și
de a afla mai multe lucruri atât despre cultura lor, cât și în domeniul IT.
Excursia mea preferata a fost vizita la Stâncile Afroditei, unde am
descoperit legenda ce se ascunde în spatele acestui loc minunat.
From the first week of this mobility I learned many new things. This
experience is totally different from everything I have lived so far. With
her help I became much more responsible and I learned to get out of my comfort zone. By
participating in these activities I gained the chance to meet new people, to interact with them
and to learn more about their culture and IT. My favorite trip was to visit the Rocks of Aphrodite,
where I discovered the legend that hides behind this wonderful place.
Camară Diana
Colegiul Național ”Costache Negri”
Aceasta experienta nu se aseamana cu nimic din ce am trait pana acum,
punandu-ma in fata unor situatii inedite, de la vorbind in limba engleza cu
toata lumea, la invatand limba greaca de la un nativ, aceasta experienta
mi-a dezvoltat nivelul de cunostinte, cel profesional si cel cultural, tutorii
fiind niste oameni formidabili din punctul meu de vedere si am fost tot
toimpul nerabdator sa invat si mai multe lucruri.
Experienta mea socială preferată a fost iesirea impreuna cu
profesorii in portul orasului Pafos, deoarece am avut parte de a vedea
multi oameni din diferite medii sociale si culturale, iar intreaga faleza era
plina de viata.
Orele de practica cu tutorele au fost deosebit de interesante:am creat site-uri de comert
electronic, iar eu unul am ales sa fac un magaazin de mobile online, unde am decis sa vand
produse precum: set living, scaune, mese, paturi, canapele, fotolii, banci etc, in weekend-uri
am fost în excursii unde am vizitat cea mai veche manastire din Cipru, dar si Baile Afroditei,
unde legenda spune ca acolo se retragea pentru liniste Zeita Frumusetii. Pe lamga acestea, am
vizitat Mormintele Regilor, chiar aici in Paphos, unde ne-a fost prezentat modul in care erau
apreciatii si oamenii care nu mai erau printre cetateni in antichitate, de la oameni de rand pana
la regi. Aceste activitati culturale m-au facut sa apreciez mai mult istoria si legendele acestui
loc, iar activitatile profesionale simt ca m-au ajutat in aprofundarea tehnicilor de realizare a siteurilor web.
This experience does not resemble anything I have lived so far, putting me in front of unique
situations, from speaking English with everyone, to learning Greek from a native, this
experience has developed my level of knowledge, the professional and the cultural one, the
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tutors being some formidable people from my point of view and I was all the time eager to learn
even more things.My favorite social experience was going out with the teachers to the port of
Paphos, because I got to see many people from different social and cultural backgrounds, and
the whole cliff was full of life.
The practice hours with the tutor were very interesting: I created e-commerce sites, and I chose
to make an online furniture store, where I decided to sell products such as: living room set,
chairs, tables, beds, sofas, armchairs, benches, etc., on weekends I went on trips where I
visited the oldest monastery in Cyprus, but also the Baths of Aphrodite, where legend has it that
the Goddess of Beauty retired there in peace. Along these lines, we visited the Tombs of the
Kings, right here in Paphos, where we were presented with the way they were appreciated and
the people who were no longer among the citizens in antiquity, from ordinary people to kings.
These cultural activities made me appreciate more the history and legends of this place, and the
professional activities feel that they helped me to deepen the techniques of creating websites.
Cretu MihneaTudor
Colegiul Național ”Costache Negri”
Am avut parte de o experiență unică și de neuitat in cadrul acestui
proiect, în urma căreia am avut doar de câștigat, atât pe plan pe social
cât și pe plan intelectual. A trebuit să mă adaptez la multe împrejurări:
de exemplu schimbarea limbii de vorbire și nu am întâmpinat probleme
la acest nivel, atât în cadrul social, cât și în cadrul firmei.. Tutorii au fost
foarte înțelegători, specifici și coerenți când ne prezentau și ne vorbeau
diverse subiecte. Am vizitat și multe locuri frumoase :un sit arheologic,
unde am fost impresionat de către exponatele de acolo, care conturau
cu rigurozitate, într-o manieră fermă, trecutul insulei, am fost în
Limassol, unde am vizitat cel mai mare port din Cipru.,am fost uimit de
numărul de ambarcațiuni din acest port. Această mobilitate imi vă rămâne fixată in minte toată
viața si mă va ajuta sa iau decizii care imi vor forma cariera si viitorul.
I had a unique and unforgettable experience in this project, after which I had only to gain, both
socially and intellectually. I had to adapt to many circumstances: for example the change of
language and I did not encounter any problems at this level, both in the social and in the
company. The tutors were very understanding, specific and consistent when they introduced us
and they talked about various topics. I also visited many beautiful places: an archeological site,
where I was impressed by the exhibits there, which rigorously outlined, in a firm way, the past of
the island, I was in Limassol, where I visited the largest port in Cyprus. , I was amazed by the
number of boats in this port. This mobility will remain fixed in my mind all my life and will help
me make decisions that will shape my career and future.
Iftimie Vlad Costin
Colegiul Național ”Costache Negri”
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Daca ar fi sa exprim in cuvinte ceea ce s-a intamplat in această
mobilitate mi-ar fi foarte greu. Sintetizând, pot spune cu tărie, că a fost o
lectie de viata ce va ramane cu mine pentru toată viața.
M-au surprins plăcut și activitatile pe care le-am facut la firma, am
remarcat profesionalismul de care a dat dovada tutorele de practica si
m-am simtit comfortabil si motivat cand am luat parte la aceste activitati.
If I had to express in words what happened in this mobility, it would be
very difficult for me. Summarizing I can say strongly that it was a life
lesson that will stay with me for life.
I was also pleasantly surprised by the activities I did at the company, I
noticed the professionalism shown by the practice tutor and I felt
comfortable and motivated when I took part in these activities.
Isachi Cristi Alexandru
Colegiul Național ”Costache Negri”
O experiență de neuitat: noi, elevii de clasa a XI-a, de la
Colegiul ”Costache Negri”,3 săptămâni , am fost departe de
casa , de familie si am realizat ca in aceste 3 săptămânică
trebuie sa fim pe cont propriu si sa ne integram in aceasta
societate.Din primele zile am observat ca Cipru este o țara
turistică și plină de oameni de diferite naționalități . Prin
activitățile de pregătire am descoperit WordPress și
WooCommerce, dar și Adobe Illustrator un program foarte
ușor de folosit , pentru realizarea schițelor , pliantelor și a multor altele . Am participat la
numeroase activități culturale , vizitând 2 situri arehologice, am vizitat și Stâncile Afroditei . In
timpul vizitelor siturilor arheologice am observat meticulozitatea și răbdarea oamenilor in
construirea mozaicurilor . A fost o experiența extraordinara și ma simt mândru că am facut parte
din acest proiect Erasmus+.
An unforgettable experience: we, the 11th grade students, from the “Costache Negri” College, 3
weeks, we were away from home, from the family and we realized that in these 3 weeks we
have to be on our own and to we are integrated in this society. From the first days we noticed
that Cyprus is a tourist country and full of people of different nationalities. Through the training
activities I discovered WordPress and WooCommerce, but also Adobe Illustrator a very easy to
use program for making sketches, leaflets and much more. I also participated in some cultural
activities, visiting 2 archeological sites and I visited Aphrodite's Rocks. During the visits to the
archeological sites, I noticed the meticulousness and patience of the people in building the
mosaics. It was an extraordinary experience and I am proud to have been part of this Erasmus
+ project.
Martin Marian Alexandru
Colegiul Național ”Costache Negri”
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În această mobilitate am participat la diverse activități. La firma
de stagiu am învățat de la profesorul Lazarou, un profesor cald și
dedicat, despre partea tehnică, dar și partea stilistică a
deschiderii unui magazin e-commerce. Am mers și în excursii la
situri arheologice, la portul din Limassol, la Stâncile Aphroditei,
locuri pline de cultură și peisaje nemaipomenite. De asemenea,
am vizitat centrul vechi al orașului și plajele la care m-am simțit
bine alături de prieteni.
Pentru mine aceste experiențe înseamnă încă un plus în cultura
mea, maturizare prin viețuirea într-un mediu străin, departe de zona mea de confort, cunoștințe
care mă vor ajuta mult în următoarea mea carieră și noi prieteni cu care am trăit amintiri pe care
nu le voi uita niciodată. Activitățile mele favorite au fost cele de pe faleza mării mediterane,
unde am întâlnit o bogăție de cultură și poveste în siturile arheologice și trăiri deosebite alături
de oameni frumoși și amabili la minunatele plaje și terase.
In this mobility I participated in various activities. At the internship company I learned from
Professor Lazarou, a warm and dedicated teacher, about the technical part, but also the stylistic
part of opening an e-commerce store. We also went on trips to archeological sites, to the port of
Limassol, to the Rocks of Aphrodite, places full of culture and wonderful landscapes. I also
visited the old city center and the beaches where I felt good with friends.
For me, these experiences mean another addition to my culture, maturing by living in a foreign
environment, far from my comfort zone, knowledge that will help me a lot in my next career and
new friends with whom I have lived memories that I did not have. I will never forget. My favorite
activities were those on the seafront of the Mediterranean Sea, where I met a wealth of culture
and history in archeological sites and special experiences with beautiful and kind people at the
beautiful beaches and terraces.
Martiș Robert-Marian
Colegiul Național ”Costache Negri”
Odată ajuns în Cipru am fost nevoit să îmi folosesc abilitățile de vorbit
în limba engleză, ceea ce acasă nu eram obișnuit să fac. Mi-am
dezvoltat atât vocabularul cât și dicția în limba engleză, fiind nevoit să
o folosesc la tot pasul, fie la magazin, fie cu tutorele de practică. Am
acumulat noi cunoștințe legate de HTML, Adobe Illustrator și Adobe
Dreamweaver și WordPress. De-a lungul acestor 21 de zile, care au
trecut prea repede,am învățat multe lucruri interesante despre cultura
țării. Această experiență m-a făcut să ies din zona mea de confort
astfel reușind să mă dezvolt ca persoană din mai multe puncte de
vedere.

5

Personal, mi-au plăcut toate activitățile sociale și culturale , însă preferata mea a fost vizita
sitului arheologic deoarece am aflat multe lucruri despre istoria țării.

Once in the country, I had to use my English speaking skills, which I was not used to doing at
home. I developed both my vocabulary and my diction in English, being forced to use it
everywhere, either at the store or with the practice tutor. We have gained new knowledge about
HTML, Adobe Illustrator and Adobe Dreamweaver and WordPress. Over the past 21 days I
have learned many interesting things about the country's culture. This experience made me get
out of my comfort zone thus managing to develop as a person from several points of view.
Personally, I liked all the social and cultural activities, but my favorite was the visit to the
archeological site because I learned a lot about the history of the country.
Munteanu Marian Ștefan
Colegiul Național ”Costache Negri”
În această mobilitate am descoperit multe lucruri noi şi interesante,
atât la firma de stagiu la care am lucrat, cât şi pe străzile oraşului
Paphos. Am acumulat noţiuni de bază ale comerţului electronic, cum
ar fi crearea bazelor de date sau a unui logo, atât prin explicaţiile
tutorelui de practică, cât mai ales prin aplicaţii practice pe calculator, şi
am întocmit scheme și studii de piaţă. Cursurile s-au desfășurat într-o
atmosferă destinsă și ni s-au oferit explicaţii suplimentare și ajutor ori
de câte ori am avut nevoie.
De asemenea, am vizitat două situri arheologice admirabile, încărcate
de istorie și legende pe care le-am ascultat cu plăcere. Cel mai mult
mi-a plăcut când am fost în excursie la Limassol cu toţii, pentru că am putut admira
împrejurimile și ne-am bucurat de compania celorlalţi. Am vizitat mai multe plaje, printre care și
Coral Bay, considerată una dintre cele mai frumoase din lume, și am petrecut timp cu colegii
noștri.
Ceea ce mi-a atras atenţia în mod special au fost relieful și climatul specific ţării, modul de
organizare a traficului și felul atractiv în care este valorificată istoria acestei ţări. Această
experienţă m-a stimulat în fiecare zi să ies din zona mea de confort, să cunosc locuri noi și să
socializez cu alţi oameni în limba engleză. La finalul acestei mobilități am simțit că am acumulat
mai multă încredere în mine și am învăţat să îmi gestionez mai bine timpul.
In this mobility I discovered many new and interesting things, both at the internship company I
worked for and on the streets of Paphos. We have accumulated basic notions of e-commerce,
such as creating databases or a logo, both through the explanations of the practice tutor, and
especially through practical applications on the computer, and we have drawn up schemes and
market studies. The courses took place in a relaxed atmosphere and we were offered additional
explanations and help whenever we needed it.
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We also visited two admirable archeological sites, loaded with history and legends that we
listened to with pleasure. I liked it the most when we all went on a trip to Limassol, because we
could admire the surroundings and enjoy the company of others. We visited several beaches,
including Coral Bay, considered one of the most beautiful in the world, and spent time with our
colleagues.
What particularly caught my attention were the relief and climate specific to the country, the way
traffic is organized and the attractive way in which the history of this country is capitalized. This
experience stimulated me every day to get out of my comfort zone, meet new places and
socialize with other people in English. At the end of this mobility, I felt that I had gained more
confidence and learned to manage my time better.
Radu Daniela
Colegiul Național ”Costache Negri”
Iată,din păcate, această mult așteptată mobilitate a trecut!Sunt
bucuros ca am reusit sa ma adaptez, ca vocabularul meu in limba
engleză a evoluat clar. Toate persoanele cu care am avut contact au
comunicat cu noi in engleza, si chiar am reusit sa purtam conversații
care ne-au ajutat sa ne dezvoltam pe plan social/cultural. De
asemenea, am reusit sa ma integrez foarte bine intr-o societate total
diferita de cea din România. Experienta de aici e una unică, fiind
prima mobilitate la care particip, mai ales că este la mii de km de
casă. Am reusit sa leg prietenii, sa cunosc oameni noi din alte zone,
veniti tot in mobilitate si sa creez amintiri de neuitat alaturi de
prietenii mei.
Mie, personal, mi-au placut toate activitățile, atat cele culturale,
vizitarea siturilor arheologice din Paphos, dar si aplicațiile in care am lucrat, Prin aceste activitati
am capatat noi cunostinte in domeniu, dar si prietenii, unindu-ne ca un colectiv.
Unfortunately, this long-awaited mobility has passed! I am glad that I managed to adapt, that my
English vocabulary has clearly evolved. All the people we had contact with communicated with
us in English, and we even managed to have conversations that helped us develop socially /
culturally. Also, I managed to integrate very well in a society totally different from the one in
Romania. The experience here is unique, being the first mobility I participate in, especially since
it is thousands of kilometers from home. I managed to make friends, meet new people from
other areas, also come in mobility and create unforgettable memories with my friends.
Personally, I liked all the activities, both cultural and visiting the archeological sites in Paphos,
but also the applications I worked in. Through these activities I gained new knowledge in the
field, but also friends, uniting as a team.
Sava Andrei Cristian
Colegiul Național ”Costache Negri”
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Această mobilitate de trei săptămâni în Cipru a trecut neașteptat de
repede pentru mine. S-au întâmplat foarte multe lucruri într-un interval
scurt de timp: am cunoscut oameni noi (pe tutorii de practică, personalul
hotelului, ceilalți elevi veniți în mobilitate), am vizitat situri arheologice, de
unde am învățat despre culoarea și istoria locală; am susținut ore de
practică, iar împreună cu tutorii, am explorat și discutat structura siteurilor de comerț electronic.
Am fost nevoiți să ne adaptăm unui nou program și să ieșim din zona
noastră de comfort. Pentru mulți dintre noi, această experiență a
însemnat prima vizită într-o țară străină, primul zbor cu avionul sau prima
ieșire de lungă durată fără părinți. Am avut ocazia, astfel, să întâlnim
locuri și oameni minunați, care, cu siguranță, ne vor face să revenim cu mare plăcere în această
țară.
This three-week mobility in Cyprus passed unexpectedly quickly for me. A lot of things
happened in a short time: I met new people (the practice tutors, the hotel staff, the other
students who came on the move), I visited archeological sites, where I learned about the color
and local history; we held practice classes, and together with the tutors, we explored and
discussed the structure of e-commerce sites.
We had to adapt to a new program and get out of our comfort zone. For many of us, this
experience meant the first visit to a foreign country, the first flight or the first long-term outing
without parents. Thus, we had the opportunity to meet wonderful places and people, which will
surely make us return to this country with great pleasure.
Șerban Iustinian-Bogdan
Colegiul Național ”Costache Negri”
În această mobilitate am avut parte de multe experiențe și am fost
pusă în situații care m-au ajutat să mă dezvolt atât în plan social cât și
personal. Am vizitat zona Limasol, unde am avut parte de un peisaj
de-a dreptul minunat, situl arheologic unde mi-am putut diversifica
cunoștințele despre istoria greacă și totodată am vizitat și câteva plaje
care m-au ajutat să mă relaxez. La firmă am învățat despre comerțul
electronic și am avut parte de mult suport din partea tutorelui de
practică. În acele zile am avut șansa să observ și câteva lucruri diferite
față de țara mea și anume : traficul, mâncarea, clima și mentalitatea oamenilor. Una dintre
activitățile care mi-au plăcut cel mai mult a fost excursia la Limasol deoarece acolo m-am putut
bucura de o priveliște minunată și am avut parte și de puțină istorie.
In this mobility I had many experiences and I was put in situations that helped me to develop
both socially and personally. I visited the Limassol area, where I had a wonderful landscape, the
archeological site where I could diversify my knowledge about Greek history and also visited
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some beaches that helped me relax. At the company I learned about e-commerce and I had a
lot of support from the internship tutor. In those days I had the chance to notice a few different
things about my country, namely: traffic, food, climate and people's mentality. One of the
activities I liked the most was the trip to Limassol because there I was able to enjoy a wonderful
view and I had a little history.
Tanasă Ștefania Alexandra
Colegiul Național ”Costache Negri”
Unul dintre lucrurile care m-au impresionat inca de la inceput, în
această mobilitate,a fost faptul ca toti oamenii pe care i-am intalnit au
stiut sa vorbeasca engleza, am gasit foarte multi romani, oamenii sunt
in general foarte prietenosi, astfel mi-a fost usor sa ma adaptez. Am
observant o dezvoltare a capacitatilor mele in limba engleza. Imi este
greu sa compar aceasta experienta cu altceva prin care am mai trecut
pana acum. Din punctul meu de vedere aceasta experienta a fost ceva
nou, ceva din care am invatat foarte multe. Consider ca aceasta
mobilitate impreuna cu toate experientele prin care trecem ne ajuta sa ne formam ca persoane
si consider că ne-am întors diferiti. Cursurile pe care le-am făcut consider ca o sa ne ajute
enorm de mult pe plan academic si pe plan cultural. Mi-a placut foarte mult vizita facuta la situl
arheologic unde am vazut ramasitele unei minunate istorii si ceea ce a iesit cel mai mult in
evidenta, impresionantele mozaicuri.
One of the things that impressed me from the beginning, in this mobility, was the fact that all the
people I met knew how to speak English, I found a lot of Romanians, people are generally very
friendly, so I -it was easy to adapt. I noticed a development of my abilities in English. It is difficult
for me to compare this experience with something else I have gone through so far. From my
point of view, this experience was something new, something from which I learned a lot. I
believe that this mobility together with all the experiences we go through helps us to form
ourselves as people and I consider that we have returned differently. I think that the courses we
have taken will help us a lot academically and culturally. I really liked the visit made to the
archeological site where I saw the remains of a wonderful history and what stood out the most,
the impressive mosaics.
Triandafil Maria
Colegiul Național ”Costache Negri”
În Cipru am descoperit locuri, oameni, informatii si culturi noi. Principalul scop a fost dobandirea
competentelor IT, sub indrumarea tutorelui, care din primele ore ne-a captat atentia ajutandune sa descoperim noi lucruri atat despre informatica cat si despre lucrul in echipa: am inteles ce
inseamna sa lucrezi intr-o firma trebuie sa fii bine organizat, respectuos si comunicativ. Legat
de IT am aflat multe noutati cum ar fi: E-commerce, WordPress, XAMPP si WooCommerce.
Am capatat cunostinte elementare in limba greaca si am descoperit istoria Ciprului datorita
locurilor pe care le am vizitat: Sit-ul Arheologic Paphos, Limassol si Stancile Afroditei. Acesti
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loc, Stancile Afrofitei m-a incantat foarte mult datorita peisajului unic dar si pentru legenda
interesanta.
In Cyprus we discovered new places, people, information and cultures.
The main goal was to acquire IT skills, under the guidance of the tutor,
who from the first hours caught our attention helping us to discover new
things both about computer science and teamwork: we understood what
it means to work in a company. be well organized, respectful and
communicative. Regarding IT, I found out many news such as: Ecommerce, WordPress, XAMPP and WooCommerce. I gained basic
knowledge of Greek and discovered the history of Cyprus due to the
places I visited: Paphos Archaeological Site, Limassol and Aphrodite's
Rocks. This place, Stancile Afrofitei enchanted me a lot due to the
unique landscape but also for the interesting legend.
Ema Tudoreanu
Colegiul Național ”Costache Negri”
Proiectul Erasmus+, o experiență deosebit de frumoasă :ne-am
plimbat, am comunicat cu ceilalți, ne-am îndeplinit sarcinile.
Faptul că am participat la toate activitățile din mobilitate, mi-a
permis să-mi îmi dezvolt vocabularul în limba engleză, să
cunosc oameni noi, culturi noi, să comunic mai mult cu
persoanele din jurul meu. Cel mai mult mi-a plăcut la cursuri,
unde tutorele de practică pentru site-urile web este foarte
amabil și implicat, învățându-ne cum să creăm un site magazin
într-un mod ușor, rapid și creativ, iar de la doamna Demetra mi-a plăcut să aud istoria, miturile
despre țară și zei, de pildă cum și când s-a produs prima dată vinul. La final consider că
această experienta m-a schimbat, în bine, simțind ca timpul meu a fost investit pe termen lung
și mai ales, benefic mie.
The Erasmus + project, a very beautiful experience: we walked, we communicated with others,
we fulfilled our tasks. The fact that I participated in all the mobility activities, allowed me to
develop my English vocabulary, to meet new people, new cultures, to communicate more with
the people around me. I liked the courses the most, where the practice tutor for the websites is
very kind and involved, teaching us how to create a store site in an easy, fast and creative way,
and from Mrs. Demetra I -I liked to hear the history, the myths about the country and the gods,
for example how and when the wine was first produced. In the end, I think that this experience
changed me for the better, feeling that my time was invested in the long term and especially
beneficial to me.
Vartolomei Emilia Maria
Colegiul Național ”Costache Negri”
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