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The 1st day/Prima zi

ROM-Prima zi,în același timp și ziua plecării,ne-a 
găsit pregătiți de călătorie la ora 12.30.Pregătiți și 
plini de entuziasm,ne-am îmbarcat în avionul 
spre Munchen la ora 5.55 ,urmând să ajungem la 
8,ora României.După o oră jumătate, am ajuns 
însfârșit la cazarea din Eggenfelden,unde obosiți 
ne-am dus direct la somn,pregătindu-ne pentru 
ziua ce urma

ENG-The first day, at the same time, the day of 
departure, found us ready to travel at 12:30. 
Ready and full of enthusiasm, we boarded the 
plane to Munich at 5:55, arriving at 8, 
Romanian time. After a hour and a half, we 
finally arrived at the accommodation in 
Eggenfelden, where tired we went straight to 
sleep, preparing for the day ahead
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ENG-The second day was very pleasant, because we 
finally got to interact with the new culture. We had 
the opportunity to visit the whole school in 
Eggenfelden, which left us all amazed. Although the 
students' schedule is long, they have classrooms for 
relaxation, music and an enormous canteen, 
chemistry, physics and biology laboratories, and many 
spaces for personal development such as gyms. After 
we had lunch in the canteen, we walked together 
with our new friends Petra (who is actually Romanian) 
and Julia, who took us to the shopping center. After 
our little walk, we all met in the city center to 
participate in a historical tour. At night we had dinner 
together at a restaurant where we could play 
bowling…I found out that I'm good at this 
game☺(beginner's luck?)

The 2nd day/Ziua a 2-a

ROM-Ziua a doua a fost foarte plăcută,deoarece am 
putut însfârșit interacționa cu noua cultură.Am avut 
ocazia să vizităm întreaga școală din Eggenfelden,care 
ne-a lăsat uimiți pe toți.Deși programul elevilor este 
lung,aceștia au parte de săli de relaxare,de muzica și 
o cantină enormă,laboratoare de chimie,fizică și 
biologie,și  foarte multe spații de dezvoltare 
personală cum ar fii săli de sport.După ce am luat 
masa de prânz la cantină,ne-am plimbat împreuna cu 
noile noastre prietene Petra(care este defapt 
româncă)și Julia ,ce ne-au dus la shopping 
center.După mica noastră plimbare,ne-am întalnit cu 
toții în centrul orașului pentru a participa la un tur 
istoric.Noaptea am luat cina împreuna la un 
restaurant unde puteam juca bowling...Am aflat că 
mă pricep la acest joc☺(norocul începătorului?)
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ENG-On the third day, after eating the wonderful 
breakfast, at 8 o'clock, we headed to school. This day 
was dedicated to workshops. We were divided into 
groups, each one being assigned a task. I, to for 
example, had "water" as the subject we had to write 
about: the importance of water, its consumption in 
each country and economy. During a break, we had 
the opportunity to see an eclipse through special 
glasses and a telescope. This project lasted until noon 
, going to present the PowerPoints the next day. After 
we ate at the canteen, we took a little trip to a forest 
nearby,then we returned to the hotel to prepare for 
the next shopping spree. We enjoyed our new 
purchases together with our new friends, while we 
ate at BurgerKing.

The 3rd day/Ziua a treia

ROM-În a treia zi ,după ce am mâncat minunatul mic 
dejun ,la ora 8,ne-am îndreptat înspre școală.Această 
zi a fost destinată workshop-urilor.Am fost împărțiți 
în grupuri,fiecăruia fiindui atribuită o temă.Eu,spre 
exemplu, am avut “apa” fiind nevoiți să scriem despre 
importanța apei,consumul acesteia din fiecare țară și 
economie.Într-o pauză ,am avut ocazia sa vedem o 
eclipsă prin niște ochelari speciali si un telescop.Acest 
proiect s-a întins până la prânz,urmând să prezentăm 
tema a doua zi.După ce am luat masa la cantină,am 
făcut o mică excursie într-o pădure din apropiere.Ne-
am întors la hotel,pentru a ne pregăti de partida de 
cumpărături ce urma.Ne-am delectat cu noile achiziții 
împreună cu noii noștri prieteni,în timp ce mâncam la 
BurgerKing.
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ENG- Early in the morning, the first activity was the 
presentation of the previous day's homework. My 
favorite was that of my colleague Ioana, who 
prepared together with her team a video in which she 
presented a traditional Romanian port made from 
recycled bags. Also , we had the opportunity to 
present our houses made from recycled cardboard 
boxes. Immediately after the end of the program, we 
went on a trip to Burghausen, where we visited the 
city, a very beautiful castle, and on this occasion we 
were also able to reach Austria, this being only a 
bridge away

The 4th day/Ziua a patra

ROM-Dis de dimineață ,prima activitate a fost 
prezentarea temelor de o zi în urmă.Preferata mea a 
fost a colegei mele Ioana,care a pregătit împreună cu 
echipa ei un videoclip în care prezenta un port 
tradițional românesc făcut din pungi reciclate.De 
asemenea,am avut ocazia să ne prezentăm și noi 
casele făcute din cutii de carton reciclate.Imediat 
după încheierea programului am plecat într-o 
excursie la Burghausen,unde am vizitat orașul,un 
castel foarte frumos și cu această ocazie am putut 
ajunge și în Austria,aceasta fiind doar la un pod 
distanță.
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ENG-The first activity and the one that lasted almost the 
whole day was the trip to Passau. But before we got there, 
the first stop was at a nature reserve, where we learned a 
little more about nature. We took a walk through the fresh 
air of the forest, and looking through binoculars at the birds 
that could hardly be seen through the morning fog. In the 
end we took the road to our destination. From my point of 
view it is a very architectural city, and full of history. St. 
Stephen's Cathedral being what it really caught my interest. 
After we had some free time to enjoy the shops in the 
surroundings, we once again had fun with friends in a boat 
with a ride on the Danube. But the last and saddest activity 
of all these beautiful days was the final party. After we 
were awarded and we laughed a little more together, we all 
hugged each other for the last time with tears in our eyes

The 5th day/Ziua a cincea

ROM-Prima activitate și cea care a durat aproape toată ziua a 
fost excursia la Passau.Însă până să ajungem acolo prima 
oprire a fost la o rezervație naturală,unde am învațat încă 
puțin despre natură.Am făcut o plimbare prin aerul proaspăt al 
pădurii,și privind printr-un binoclu păsările ce se zăreau cu 
greu prin ceața dimineții.Într-un final am luat drumul spre 
destinația noastră.Din punctul meu de vedere este un oraș 
foarte arhitectural,și plin de istorie.Catedrala Sf.Ștefan fiind 
ceea care mi-a atras cu adevărat interesul.După ce am avut 
puțin timp liber pentru a ne delecta cu magazinele din 
împrejurimi,ne-am mai distrat odată alături de prieteni într-un 
vapor cu o plimbare pe Dunăre.Însă ultima și cea mai tristă 
activitate din toate aceste zile frumoase a fost petrcerea de 
sfârșit.După ce am fost premiați și am mai râs puțin 
împreună,ne-am strâns cu toții în brațe pentru ultima dată cu 
lacrimi în ochi.

11



12



Thanks to all that participated in this 

wonderfull project and also to our 

new and dearest friends!

Mulțumesc tuturor care au participat 

în acest proiect minunat,de 

asemenea noilor și dragilor noștrii 

prieteni!

Germania,o să ne întoarcem.Îți promit!

Germany,we will be back.I promise!

Întocmit, elev participant direct la mobilitate,

ALTHAMER BIANCA, Liceul de Arte

,,Hariclea Darclée’’ BRĂILA


