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SCHIMB ŞCOLAR — SCHULAUSTAUSCH
Prima parte a schimbului: Martie 2014—Bad Sachsa
A doua parte a schimbului: Septembrie 2014—Cluj-Napoca

A doua parte a schimbului — Cluj-Napoca
Material realizat de profesorul Florin Bucilă, cu contribuţia elevelor Bianca Ionuţ, Iulia Palade, Cristina
Dârgău (text) şi a profesoarelor Roxana Neag şi Andreea Gebefügi (foto).

Duminică 14 septembrie 2014, venise rândul nostru să-i întâmpinam pe colegii de la
Pädagogium Bad Sachsa. La ora 18:00 așteptam deja la aeroport. Ne-am bucurat să ne
revedem așa ca nu am mai pierdut vremea și fiecare și-a dus colegul din Bad Sachsa
acasă. După ce s-au acomodat, i-am dus în oraș pentru a face un prim tur prin centru.
A doua zi, luni, au participat la festivitatea de începere a unui nou an şcolar, după care,
au avut parte de o scurtă prezentare a şcolii, oraşului şi ţării.
Ulterior au fost împărţiţi în grupe şi au primit o temă de rezolvat: cu ajutorul unei hărţi a
centrului Clujului trebuiau să găsească 15 obiective. După aceasta activitate, ne-am
întâlnit toți la cantina şcolii, unde am luat masa împreună. A urmat un tur ghidat prin
centrul oraşului. Astfel, colegii din Germania au aflat mai multe despre istoria Clujului. A
urmat program liber.
Marți, după ce au participat la orele noastre, ne-am dus împreună cu domnii profesori la
grădina botanică, iar seara i-am dus pe Cetățuie pentru a vedea tot orașul de sus.

Miercuri, după ore ne-am urcat într-un autocar împreună cu profesorii și ne-am dus să
vizităm salina de la Turda unde am avut ghid, care ne-a prezentat salina în limba
germană. Atât elevii cât și profesorii din Germania au fost foarte impresionați de
amenajările de la salină.
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Programul a continuat cu o plimbare plăcută prin Cheile Turzii, fiind însoțiți și aici de
către un ghid.
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Joi, 18.09.2014, într-o zi însorita, elevii Colegiului National „George Coșbuc”, împreună
cu dragii noștri oaspeți din Germania, ne îndreptăm spre şcoală pentru a lua cu toții
parte la cursuri. Orele au trecut cat se poate de repede, fiind foarte interesante, iar noi
foarte interesați. După-masa urma să avem program liber, așa ca fiecare gazda și-a
petrecut timpul într-o maniera plăcută cu musafirul ei.

Spre seara, mai exact la ora 18:00, ne-am întâlnit cu toții, elevi și profesori, pentru a lua
cina împreună la un restaurant unde se servea mâncare tradițională românească. A fost
o seara memorabilă, plină de poveşti, râsete și voie buna.
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Vineri, 19.09.2014, la ora 7:00 dimineața, ne-am adunat cu toții în faţa şcolii, de unde
am pornit spre însorita Sighișoară. Acolo am vizitat centrul istoric, admirând frumusețile
locului și făcând multe poze.
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Am pornit mai departe, îndreptând-ne spre Brașov, un oraș superb, înconjurat de
peisaje montane impresionante. În Brașov am luat masa la o terasă drăguța din centru,
vizitând apoi orașul pe îndelete. Am fost cu toții impresionați de arhitectura lui și de
influenţa pe care o avea aceasta asupra stării noastre de spirit.
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Spre seară am vizitat castelul Bran, a cărui
construcție a început în secolul al XIII-lea.

Mai târziu ne-am cazat la o pensiune montană, în Moeciu, unde a doua zi ne-am distrat
pe pista de tubing.
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Sâmbătă, 20.09.2014, dimineața, am vizitat cetatea Râșnov și Sibiul, cu obiectivele lui
cunoscute, ajungând înapoi în Cluj la ora 20:00.
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Fiind ultima seară împreună cu musafirii din Germania am încercat să o petrecem
fiecare într-un mod cât mai deosebit.
Duminică dimineața, 21.09.2014, la ora 12.30 colegii noștri nemți s-au urcat în avion,
îndreptând-se spre casă. Despărțirea a fost una tristă, noi conducând-i melancolici spre

aeroport, iar ei promițând-ne că ne vor mai vizita și susținând că s-au simțit foarte bine
în Romania.
Ne-am luat la revedere printre lacrimi și îmbrățișări, rămânând în suflet cu amintirea unei
experiențe plăcute.
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Cei şase profesori care s-au ocupat de organizarea şi înfăptuirea acestui schimb între elevi ai Colegiului Naţional
„George Coşbuc” şi elevi ai Pädagogium Bad Sachsa. De la stânga la dreapta: Robert Gerard Binder, Torsten
Schwark, Roxana Neag, Frank Seidelmann. Andreea Gebefügi şi Florin Bucilă.
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