
Ce spun participantii SEMEP 

 

"Întreaga experiență SEMEP mi-a oferit șansa unui veritabil schimb cultural, educational si social, care mi-a 

dezvoltat, consider eu, abilitățile de comunicare bilingvă, capacitățile de concentrare și de sintetizare, precum 

și competențele de teambuilding. Când spun SEMEP este imposibil să numesc un singur lucru definitoriu sau 

emblematic întrucât, prin acest program, am realizat mult prea multe lucruri atât de diferite, de la activitățile 

experimentale, pur științifice, până la constituirea unor legături puternice de prietenie, din păcate puțin 

dureroase acum, din cauza distanței, cu colegii noștri din Cipru. Mă declar mai mult decât mulțumită de 

întreaga evoluție a echipei noastre în cadrul acestui proiect, iar mobilitățile, cred eu, au încununat cu succes 

eforturile depuse de-a lungul ultimului an."                                        Florentina-Roxana Radu, clasa a XI-a D 

 

"Nu mi-am inchipuit vreodata ca pot lega conexiuni atat de stranse si profunde cu cineva cu care nu impart 

aceeasi nationalitate, limba, cultura. Asta pana cand am experimentat prin intermediul proiectului SEMEP 

(South Eastern Mediterranean Sea Project), schimbul de experienta cu elevi ciprioti, elevi ai scolii "SAINT 

JOHN'S HIGH SCHOOL",  LIMASSOL, CIPRU. In urma acestei mobilitati am invatat ca nu trebuie sa ai multe in 

comun cu cineva pentru a construi o prietenie adevarata. Dorinta de a consulta noi viziuni a fost cea care m-a 

facut sa le inteleg opiniile si sa ii accept. Am avut de invatat unii de la altii, ne-am ajutat, ne-am consultat, nu 

ne-am judecat, am ras si am plans, iar cu toate astea, am creat o familie. Ne-am completat unii pe altii si asta 

ne-a facut sa fim mai puternici, mai bogati din punct de vedere intelectual. Limba de comunicare este limba 

engleza, prin care conversam si cu familiile si prietenii lor. Dorim sa pastram legatura, atat prin mediul virtual, 

cat si prin posta, continuand schimbul cultural, de idei si conceptii, pentru ca stiu ca eu inca mai am multe de 

invatat de la ei, si probabil si invers."                                                               Laura-Elena Dorobantu, clasa a XI-a C  

  
 

"Participarea la un proiect cu asemenea implicatii pe care le-a prevazut SEMEP a fost cu totul noua pentru 

mine, fiind o provocare inca de la inceput. Nu eram obisnuita sa am grija de plante si sa le monitorizez 

cresterea. Si de aceea cred ca primul lucru invatat aici a fost sa iubesc vegetatia din jur si sa inteleg mai bine 

principiile de convietuire, precum si modul de dezvoltare a plantelor in diferite medii si sub influenta a mai 

multor factori. Toate acestea datorita activitatilor experimentale la care am luat parte, pentru ca este diferit sa 

ti se ofere din start anumite date fata de momentele in care tu esti pus in fata deciziei de a lua anumite date si 

inveti din mers cum sa te descurci. Pentru ca realizezi ca de munca ta depinde de viitorul proiectului.  

Pe de alta parte, a urmat schimbul de experienta in cadrul caruia am intalnit oameni minunati, care si-au lasat 

amprenta intr-un fel sau altul atat asupra mea cat si asupra intregii echipe. Intai, noi am fost gazdele, fiind 

bucurosi ca cei din Cipru ne-au acceptat invitatia de a veni in Romania si ne-am imprietenit cu mult inainte de a 

ne cunoaste personal, prin intermediul mijloacelor de socializare online. Inca din primele ore petrecute 

impreuna, mi-am dat seama ca urma sa devenim o familie fara legaturi de sange, conexiunea noastra 

devenind mai puternica in momentul in care ne-am vazut in aeroportul din Larnaca. Am totalizat impreuna 

doua saptamani in care am trait un amangam de sentimente, cat pentru o viata. In urma schimbului de 

experienta am invatat sa comunic mai bine, sa am incredere in mine si in membri echipei din care fac parte si, 

desigur, sa lucrez mai bine in echipa, pentru ca unde sunt multi puterea creste.        Bianca Belu, clasa a XI-a C 



 

"Proiectul "SEMEP" a inseamnat una dintre cele mai frumoase experiențe. Aici, am cunoscut persoane 

minunate cu care nu ma gândeam ca ma puteam împrieteni si sa legam conexiuni puternice, poate ca nu fizice, 

dar de natura spirituală. Mi-am dezvoltat competentele lingvistice, invățând totodata cum sa-mi gestionez 

timpul pentru a ma putea dedica atat scolii, cat si activităților extrașcolare.  A reprezentat o modalitate 

prielnică de a ma cunoaște si de a realiza ca o prietenie nu tine cont de distanta, ci de dorința fiecărui individ 

de a se implica afectiv."                                                                                                  Alexandra Alecu, clasa a XI-a C 

 

"Se spune ca liceul reprezinta cea mai frumoasa perioada a vieții. Acum este momentul cand ne putem 

dezvolta atat cunoștințele, cat si abilitățile de comunicare, lucru in echipa, etc. Pentru mine, SEMEP a 

reprezentat o oportunitate de dezvoltare personala. Prin intermediul acestui proiect am reușit sa-mi dezvolt 

anumite calitati cum ar fi rabdarea si capacitatea de a lucra in echipa, acumulând in acelasi timp informatii 

care ma vor ajuta in multe domenii. 

De asemenea, am cunoscut copii din Cipru si am format prietenii noi. Timp de 2 săptămâni am comunicat in 

engleza cu ei, dezvoltându-mi vocabularul. Am ramas placut surprinsa cand am vazut ca intr-un timp atat de 

scurt am reușit sa trecem peste diferențele dintre noi si am ajuns sa vorbim aceeasi limba. Am invatat limba 

lor, dansurile si traditiile, iar ei pe ale noastre. Am vazut modul lor de trai, am avut oportunitatea sa le cunosc 

familia. Sunt niste persoane ospitaliere, iar Zoe a reușit sa ma faca sa ma simt parte din familia ei. In concluzie, 

SEMEP a reprezentat o oportunitate unica si sper ca voi mai avea posibilitate sa fac parte dintr-un proiect 

asemănător.                                                                                                                        Dalimon Iarina, clasa a X-a 

 

"Pot spune ca m-am simtit ca intr-o familie alaturi de colegii mei de proiect, si cunostiintele acumulate ma vor 

ajuta pe viitor. A fost una daca nu cea mai frumoasa experienta a mea de pana acum si ma bucur ca am avut 

aceasta ocazie, si sper sa imi mai intalnesc  colegii mei din Cipru."                Madalin Radu Jean, clasa a XI-a E  

 

"Facand parte din proiectul SEMEP am avut oportunitatea de a descoperi foarte multe lucruri noi. In primul 
rand, am avut ocazia sa imi folosesc cunostintele legate de biologie si de chimie, incercand sa indeplinesc toate 
cerintele date de tema proiectului, mi-am dezvoltat abilitatile practice si, de asemenea lucrul in echipa. In al 
doilea rand, proiectul SEMEP nu a insemnat doar dezvoltarea din punctul de vedere al cunostintelor scolare, ci 
si am cunoscut oameni noi alaturi de care am schimbat pareri si cu care am legat prietenii. Am descoperit si 
cultura altei tari si modul de gandire al altor persoane. Participarea in acest proiect m-a ajutat sa ma descopar 
mai bine, sa raman cu o experenta de neuitat si sa invat lucruri noi dintr-un alt unghi diferit de cel oferit de 
scoala."                                                                                                                           Nitu Andreea Elena, clasa a X-a B  
 

"A fost o experienta unica, in modul ei. Prin prisma proiectului am reusit sa cunosc persoane cu un caracter 

fain, care m-au surprins in cel mai placut mod posibil cand le-am vizitat tara. Ce poate parea neimportant dar a 

avut un mare impact a fost cultura lor, faptul ca am fost acolo de Ziua Independentei si parintii lor primitori."               

                                                                                                                                                      Ionut Barbu, clasa a XI-a D 


