
Palermo 2021 

O experiență Erasmus de neuitat 

 

 Se împlinește aproape un an de la participarea noastră la cursul Erasmus, de la Palermo        

(în Sicilia-Italia), 28.06.2021-02.07.2021. 

 Am fost convocați, de către Doamna Director Gizela Fuioagă, mai mulți profesori de la 

Centrul Județean de Excelență Timiș, pentru un curs de Inteligență emoțională. “Echipajul” 

nostru a fost mixt și diversificat: Gizela Fuioagă-profesoară de matematică, Mihai Neamțu-

profesor de matematică, Cosmin Ancuța-profesor de geografie, Ovidiu Rușeț-profesor de 

informatică, Anca Sebestyen-profesoară de limba latină, Costea Corina-profesoară de limba 

română. 

 După întâlnirile pregătitoare și organizatorice, după testările de Covid, ne-am pornit la 

drum, întâi cu trenul, până la București (pentru prima dată cu un tren particular!), apoi cu avionul, 

spre Palermo. După un zbor de aproximativ două ore și jumătate, am aterizat în Sicilia (la al cărei 

nume ne treceau fiorii, gândindu-ne la toate filmele cu mafioți, din copilărie). În Palermo, am fost 

cazați la Hotelul Joli, unde s-au desfășurat și activitățile mobilității. 

 Luni, 28 iunie 2021, prima zi de curs! Lector a fost o englezoaică, stabilită în Corfu , iar 

colegii, din mai multe țări: Cehoslovacia, Bulgaria, Belgia, Letonia, Polonia și Spania. Unii 

vorbeau bine și foarte bine engleza, alții mai puțin (ca mine) sau deloc (cursul fiind în engleză)!  

 Conținutul teoretic nu ne-a creat dificultăți în niciuna dintre zile. Majoritatea înțelegeam 

bine suportul scris. Marea provocare a fost utilizarea limbii engleze oral/conversațional și 

rezolvarea sarcinilor de lucru cu coechipieri din alte țări, cu accent specific sau cu un vocabular 

mai puțin generos, în engleză. Chiar am sesizat intenția d-nei lector de a ne grupa mereu altfel, 

evitând, pe cât s-a putut, situațiile în care am fi în echipă cu alți conaționali. Am admirat efortul 

tuturor de a participa activ la curs. Când ne gâtuia imposibilitatea de a ne expune ideile frumoase, 

creative, dar voiam să le împărtășim celorlalți, ni s-a mai permis, câteodată, utilizarea telefonului 

pentru traducere sau consultarea cu vreun coleg din țara noastră. 

 Partea cu adevărat interesantă a fost cea aplicativă. Atât exercițiile propuse de către d-na 

lector (fost psiholog de penitenciar, în Anglia), cât mai ales rezolvările inedite ale colegilor de 

curs, exemplificările-cu particularități culturale, naționale, individuale au fost cu totul speciale. 

Mi-am descoperit colegii din țară, dar și pe ceilalți, în posturi cu totul atipice. Eu însămi mi-am 

depășit tiparele și mi-am dat frâu liber creativității, emoțiilor.  

 Am legat prietenii și ne-am descoperit pe noi înșine într-o lumină nouă. 

 Atunci mi s-a părut “profa” destul de slăbuță (știam de acasă mare parte din teoria cursului), 

dar, uite, depărtându-ne în timp, observ cât de mult a realizat cu noi ca oameni, ca suflete sensibile, 

dornice de comunicare, de soluționare a unor exerciții/provocări existențiale dilematice.  



 A format o echipă echilibrată. Ne-a învățat să ne respectăm unii pe ceilalți, să acceptăm 

opinii divergente, să avem răbdare unii cu alții, să apreciem efortul fiecăruia de a fi parte din întreg. 

 Frumoase au fost și după-amiezile, pe care le-am petrecut fie împreună (toate națiile), fie 

cu prietenii de acasă, fie individual, după voia și plăcerea fiecăruia. 

 Am vizitat: Agrigento (Valea Templelor și Scările Turcești), orașul Palermo (tur de 3 ore), 

cu ghidul Antonio, Cefalu, Memorialul No Mafia, Grădina Botanică. 

 Vineri, 2 iulie 2021, a fost ultima zi de curs, cu acordarea diplomelor. Atunci ne-am reunit 

cele două grupe de cursanți, pentru fotografie (grupul nostru, cu englezoaica, celălalt grup, cu un 

lector italian). Ne-am bucurat, ca niște copii. Am fost sincer emoționați. Ne-am luat în brațe, am 

schimbat adrese, emailuri. Am făcut fotografii. Am participat toți la o cină festivă, cu specific 

italian. 

 Dacă tot eram în Italia, grupul nostru a decis să mai rămână, pe cont propriu, câteva zile, 

pentru a vedea și Catania, vulcanul Etna (care a erupt în ziua următoare plecării noastre!) și 

magicul oraș Taormina (era vacanța noastră, în vremea pandemiei).  

 Ne-am reîntors după câteva zile în Palermo, ca să fim testați iar de Covid și pentru a lua 

avionul spre țară (până în București), apoi trenul spre Timișoara. 

 O fi fost din cauza crizei sanitare, a frumuseții locurilor, a bucuriei întâlnirii cu alți oameni, 

a unor experiențe intelectuale și emoționale de înaltă clasă, o fi fost o nouă descoperire a sinelui, 

nu știu! Pot însă să vă spun, cu certitudine, că “Experiența Palermo” e de neuitat! 

 

Timișoara, 11.05.2022                                                                               Corina-Lucia Costea 

 

 



 

 


