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

Prima parte a schimbului — Bad Sachsa
Material realizat de profesorul Florin Bucilă, cu contribuţia elevelor Bianca Ionuţ, Iulia Palade, Cristina
Dârgău, Amalia Ventuneac, Medeea Horvat (text), Patricia Boloş (foto) şi a profesoarelor Roxana Neag şi
Andreea Gebefügi (foto).

În data de 23 martie 2014, în jurul orei 17:30 am ajuns în Bad Sachsa, unde am fost
întâmpinaţi cu căldură de către familiile la care urma să locuim pentru următoarele 5
zile. Majoritatea au ales să stea la familii, iar câţiva la căminul şcolii, unde au fost cazaţi
şi profesorii însoţitori (Florin Bucilă, Roxana Neag, Andreea Gebefügi şi Robert Gerard
Binder). Fiecare a ajuns acasă, a despachetat bagajul şi a petrecut timp cu familia
gazdă.

În faţa şcolii am fost aşteptaţi cu un banner de bun venit de către Marius Beşuţiu (dreapta), cel care a facilitat
contactul dintre cele două şcoli

A doua zi, luni dimineaţa, am fost primiţi în sala festivă a şcolii, unde am fost împărţiţi în
grupe, fiecare grupă primind o hartă cu oraşul Bad Sachsa şi o fişă de lucru cu
principalele obiective din oraş. Cu ajutorul acestora am reuşit să vizitam întregul oraş,
fiind proprii ghizi.
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Am revenit la şcoală, unde am fost salutaţi de conducerea şcolii şi de doamna primar şi
ni s-a urat bun venit şi şedere plăcută. Pe la ora 13 am luat masa împreună cu elevii din
După ce am luat masa am putut alege între două activităţi: patinaj la patinoarul din Bad

Sachsa sau înot la Salztalparadies, situat chiar lângă patinoar.
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După aceea, am avut timp liber pe care l-am petrecut fiecare în diferite moduri cu
familiile gazdă.
Marţi, 25 martie, am participat la cursuri alături de elevii şcolii.

La prânz am plecat spre Göttingen, oraş care găzduieşte a treia universitate ca
importanţă din Germania. Am avut parte de un tur ghidat de studenţi ai universităţii.
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Cei mai mulţi dintre noi am rămas impresionaţi de condiţiile pe care le au studenţii la
Göttingen, condiţii de învăţare şi de petrecere a timpului liber.

Apoi am luat masa la cea mai mare dintre cantinele universităţii, o cantină modernă cu
foarte multe feluri gustoase de mâncare. Cu această ocazie am „gustat” şi atmosfera din
campus, cantina fiind unul dintre cele mai animate locuri. A urmat o plimbare prin oraş,
care a fost curmată de o ploaie îngheţată neaşteptată. Din fericire, eram aproape de
autocar.

După o jumătate de oră am ajuns la muzeul graniţei (Grenzlandmuseum) de la
Eichsfeld.
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Ploaia, pe cât de neaşteptat a pornit, tot aşa de neaşteptat s-a risipit şi am putut să
vizităm fără probleme muzeul în aer liber. Ne-am deplasat împreună cu ghidul de-a
lungul graniţei, am vizitat un post de observaţie şi am aflat multe amănunte, în parte
înfricoşătoare, despre graniţa care a împăţit Germania timp de mai multe decenii.

Miercuri, 26 martie, am fost împărţiti în clase şi am luat parte la ore împreună cu colegii
noştri din Bad Sachsa.
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După masa de prânz, am plecat să vizităm oraşul
Goslar. Centrul, cu străduţele şi casele sale
medievale, şi exploatarea minereurilor neferoase
de pe muntele Rammelsberg, sunt locuri din
Patrimoniul Mondial UNESCO. Goslar este un
oraş spectaculos, tanspunându-te într-o altă
epocă.

Joi, 27 martie, am fost în capitala landului Nidersachsen (Saxonia Inferioară), Hannover
(Hanovra). După un tur ghidat al oraşului, am vizitat primaria.
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Cel mai impresionant moment a fost urcarea în turnul primăriei cu ajutorul unui ascensor
oblic. Din turn ni s-a desfăşurat în faţa ochilor panorama oraşului. Apoi am avut timp
pentru a face cumpărături.

Ultimul obiectiv al zilei de joi a fost o cină festivă, în ruina mănăstirii cisterciene
Walkenried, construită în secolul al XII-a. Această mănăstire face parte din anul 2010
din Patrimoniul Mondial UNESCO. Cina a fost urmată de un tur al ruinelor, la lumina
lumânărilor.
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Odată ajunşi la gazde am trecut la împachetarea bagajelor. Era ultima seară la Bad
Sachsa.
Vineri dimineaţa ne-am despărţit de gazdele noastre în faţa şcolii. Am plecat cu inima
grea, dar cu speranţa revederii în toamnă, la Cluj.

Pentru a ne uşura despărţirea, ne-am relaxat la „Tropical Island”, o insulă tropicală
artificială, construită într-un fost hangar.
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Pe drumul de întoarcere spre casă am stat o zi în Praga, un oraş care viermuia de
turişti.

| 10

„Iniţial mi-a luat puţin să mă acomodez cu familia la care am locuit, dar membrii
familiei şi-au dat de la bun început silinţa să fie cât mai deschişi şi prietenoşi. Din
păcate, programul a fost foarte încărcat şi timpul prea scurt, aşa că am reuşit să o
cunosc mai bine pe partenera mea din schimb abia când a venit în România.
Mi-a plăcut că profesorii ne-au inclus în lecţie şi cel puţin eu pot afirma că nu m-am
plictisit pe parcursul orelor de curs.
Mă bucur că am participat la schimbul de experienţă, dar probabil că dacă acesta se
desfaşura pe parcursul a doua săptamâni aş fi resimţit mai bine timpul petrecut în
Bad Sachsa.”
Amalia Ventuneac, elevă în clasa 10G1 (anul şcolar 2013-2014)
„Câteodată, o experiență privită cu scepticism pentru început, poate dovedi exact
contrariul. Ideea de a locui la o familie total nouă (chiar si pentru o săptămână) ne-a
speriat pe toți puțin. Dar de îndată ce am ajuns în Bad Sachsa, ne-am simțit ca și
atunci când, după o zi geroasă, intrăm în casă, la căldurică. Pe parcursul acestei
săptămâni nemțești am cunoscut oameni noi, locuri noi (am vizitat multe obiective
turistice), dar nu în ultimul rând o cultură nouă.
În ciuda programului încărcat, am apucat să participam şi la orele de curs, care se
axau mai mult pe partea practică a materiei, decât pe cea teoretică, lucru care mi-a
plăcut.Cred că poți învăța mult mai ușor un lucru dacă știi cum sa îl aplici în viața de
zi cu zi.
Spre final am avut ocazia să mergem la o sesiune de shopping în Hanovra, unde
portofelul nostru a avut de suferit, la fel şi spațiul din autocar.”
Medeea Horvat, elevă în clasa 10G1 (anul şcolar 2013-2014)
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Cinci din 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,
Roxana Neag, Torsten Schwark, Andreea Gebefügi şi Florin Bucilă. Lipseşte din această fotografie realizată în
faţa şcolii din Bad Sachsa colegul Frank Seidelmann.
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