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În perioada 6-10 iulie 2019, în Skopje-Republica Macedonia de Nord, la şcoala Sredno uciliste na Grad 

Skopje Georgi Dimitrov, s-a desfăşurat  a doua reuniune transnaţională (TPM 3) din cadrul proiectului 

Eurostronomia, proiect finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Erasmus+ 2014-2020. 

 Doi elevi şi trei profesori de la Colegiul Naţional Constantin Cantacuzino din Târgovişte au avut ocazia 

de a lucra în echipă cu elevii şi profesorii şcolilor partenere din Bulgaria, Franţa, Germania, Macedonia, 

Portugalia, Scoţia şi Slovenia, participând la activităţi de evaluare la sfârşitul celui de-al doilea an de 

proiect. 

Astfel, pe data de 6 iulie 2019 a început mult aşteptata aventura Erasmus în capitala Macedoniei, 

Skopje. Odată ajuns la locul de întâlnire stabilit de ţara organizatoare, unde aveam să-mi întâlnesc 

pentru prima dată gazda, mi-am dat seama că o să petrec un timp minunat în această mobilitate. Am avut 

bucuria de a fi oaspetele unei familii dispusă să-mi ofere orice doar pentru a ma simti “ca acasa”. Printre 

picăturile de timp liber petrecute cu gazdele mele, am putut discuta o multime de lucruri interesante 

despre cultura româna si macedoneană şi am impărtăşit câteva idei despre sistemul de educaţie. Prima 

seară a fost de-a dreptul fascinantă, deoarece am avut ocazia de a-i cunoaste şi pe ceilalti participanţi la 

această mobilitate din cadrul proiectului, în contextul unei cine interculturale, unde am legat relaţii de 

prietenie, am discutat despre planurile noastre de viitor, despre hobby-uri si despre multe alte subiecte 

care ne preocupă. 

Urmatoarele doua zile au avut o ţinta comună şi anume îndeplinirea sarcinilor de lucru planificate 

dinaintea mobilităţii. Astfel, după ce ne-am prezentat pentru a ne cunoaşte mai bine, am asistat la o 

prezentare a şcolii şi a ţării facută de către gazde. Mai apoi, participanţii din fiecare ţară parteneră au 

împartăşit colegilor europeni informaţii despre activităţile desfăşurate în cadrul proiectului în al doilea 

an, precum şi impresiile lor şi aşteptările pentru ultimul an de proiect. După amiază, participanţii au 



lucrat în grupe multiculturale cu scopuri diferite: adăugarea unor noi expresii în dicţionarul astronomic 

atât în limba maternă cât şi în limba engleză, crearea unei coperti pentru dicţionarul astronomic, 

cercetarea evenimentelor astronomice dinn ultimii doi ani, video cu elevii şi profesorii participanţi 

despre impactul proiectului Eurostronomia asupra dezvoltării personale şi profesionale a acestora. Toţi 

elevii au lucrat cu seriozitate maxima, dovadă fiind rezultatele bune ale muncii noastre. Aceste zile 

petrecute în cadrul şcolii s-au încheiat cu o vizită culturala în centrul orasului Skopje, remarcabilă fiind 

statuia lui Alexandru Macedon şi gara al cărei ceas s-a oprit exact la ora de începere a unui cutrmur. De 

asemenea, la sfârsitul celei de-a doua zile am avut plăcerea de a lua parte la o activitate denumita 

“Stargazing”, unde am putut observa prin telescop profesional stele, constelaţii, luna şi două planete. 

Ultima zi a avut în prim-plan vizita orasului Ohrid. Acest oraş este situat între dealuri împădurite, având 

în centrul atenţiei minunatul lac Ohrid. Ziua a debutat cu o vizită culturală pentru a cunoaşte mai bine 

oraşul cu straduţe înguste împânzite de case micuţe. Simbolul oraşului este reprezentat de perla din 

Ohrid, confecţionată din solzi de peşte. În a doua parte a zilei am explorat oraşul alături de gazdele 

noaste şi de colegii din proiect învăţând sa ne manageriem timpul, să ne orientăm în spaţiu, să negociem 

împreună cu ceilalţi activităţile realizate. 

Pe10 iulie 2019 mi-am luat ramas-bun de la ceea ce a însemnat o experienţa unică alături de oameni 

extraordinari şi de profesori dedicaţi, în care am vizitat locuri deosebite, am aflat informaţii utile din 

domeniul astronomiei, am explorat cerul şi m-am dezvoltat personal prin interacţiunea cu alţi colegi 

europeni. 
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