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   Printre beneficiile aduse de Programul Comenius multilateral GOOD FOOD 

GOOD MOOD!  a fost şi acela de a construi relaţii de lungă durată între parteneri. 

Aşa s-a construit proiectul schimbului de experienţă între şcoli prin coordonatorul 

proiectului GFGM  Heather Bullen  ( HB) din Anglia care   a fost foarte încântată de 

colaborarea cu România  şi a ales să continue  cu noi . Şcoala din Stevenage a fost 

în proiect unde la acel moment lucra HB. Acum domnia sa lucrează la şcoala din 

Lenchworth. În felul acesta am obţinut colaborarea cu două şcoli din Anglia şi 

posibilitatea de a vizita şi zonele adiacente în special Londra şi Cambridge. 

 

   Profesoarele Andreea Violeta Vlăsceanu şi Cătălina  

Elena Rădulescu supervizate de director Rodica Popescu 

au constituit un grup de 21 de elevi de liceu din clasele IX-XII 

care şi-au dorit să participe la proiect. Au construit  programul  

în acord cu partenerii englezi asociind elevii în corespondenţă 

Deplasarea s-a făcut cu avionul iar cazarea şi masa a fost la 

un hotel de categorie superioară în localitatea Lenchworth.  

Elevii au participat la cursuri la cele două şcoli împreună cu 

elevii corespondenţi , au participat la activităţi extracurriculare 

, sport , dans , excursii , vizitarea Londrei şi a unor puncte 

turistice de larg interes , vizitarea centrului universitar 

Cambridge . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Impresiile elevilor au fost foarte interesante. Au fost impresionaţi de 

frumuseţea şi măreţia Angliei , de multitudinea ofertelor centrului 

universitar recunoscut în lume  din Cambridge, de rigorile dar şi de 

libertăţile oferite de şcolile din preuniversitar, de diversitatea 

meseriilor , de sistemul de învăţământ care este destul de diferit faţă 

de cel românesc. Au găsit şi foarte multe lucruri comune la care nu 

se aşteptau de exemplu uniforma şcolară , acces în şcoală pe bază 

de legitimaţie , interzicerea convorbirilor telefonice în timpul orelor de 

curs etc. Elevii noştri au fost dezamăgiţi de faptul că elevii englezi de 

vîrsta lor ştiu foarte puţin adică programa şcolară este foarte simplă 

.S-au plictisit la orele de curs. Au fost însă foarte impresionaţi de 

baza materială a şcolilor şi de excesul de spaţiu de care beneficiază 

şcolile.  

. 

   Pe tot parcursul sejurului elevii nostri care 

au dovedit maturitate în comportament şi 

atitudine. Eleva Maria Săvuţă  a prezentat 

elevilor de la Marriot School cu mândrie 

simbolurile materiale şi umane ale 

României. S-a bucurat de succes primind 

aplauze şi admiraţia auditoriului. 

 Consider că a fost un câştig pentru elevii 

noştri această experienţă. Vom iniţia astfel 

de experienţe de cel puţin 2 ori pe an 

deoarece foarte mulţi elevi şi-au exprimat 

dorinţa de a fi participat la această primă 

experienţă. Urmează reciproca adică sosirea 

corespondenţilor englezi în România în luna 

aprilie 2015. Ne vom pregăti pentru a-i primi 

frumos pentru a le arăta ce avem mai bun în 

şcoala noastră românească.  
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