
Mă bucur foarte mult că am avut ocazia să 

particip în acest proiect. Pe parcursul celor 

două săptămâni am învățat foarte multe 

lucruri noi care o să îmi fie folositoare în 

viitor. - Anghel Ștefania Alexandra 

 

Participarea la acest proiect m-a ajutat să 

cunosc oameni noi, să-mi dezvolt abilitățile 

în anumite domenii și să învăț lucruri care 

mă vor ajuta în viitor. A fost o experiență de 

neuitat, pe care aș repeta-o oricând, cu 

plăcere. - Csikos Alina 

 

Consider că experiența aceasta a fost una dintre cele mai frumoase din viața mea. Pe lângă lucrurile pe 

care le-am învățat, am creat conexiuni mai puternice cu colegii mei și am văzut peisaje și locuri superbe. - 

David Elena Miruna 

 

Mă bucur că am reușit să particip în acest proiect care mi-a oferit o oportunitate unică de a învăța în 

acest domeniu, peste granițele României. În acest proiect am reușit să dezvolt noi abilități și am putut 

îmbunătăți lucrul în echipă, ce îmi va fi de folos în viitor. - Dobrescu Corneliu Sebastian 

 

Prin participarea la acest proiect am reușit să acumulez informații utile și să-mi dezvolt noi aptitudini. De 

asemenea, a fost o experiență unică, de neuitat. - Ifrim Sergiu Gabriel 

 

Acest proiect a fost o experiență complet nouă pentru mine şi mă bucur că am participat. Am avut ocazia 

să călătoresc, să învăț în mai multe locuri și să mă distrez în același timp. - Istrătescu Remus Ștefan 

 

Mă bucur că am avut ocazia să particip în acest proiect. Am reușit să învăț lucruri noi și să-mi 

îmbunătățesc abilitățile în domeniul IT. - Miu Silviu 

 

Pentru mine acest proiect a fost o experiență foarte plăcută. Am reușit să îmi dezvolt abilitățile cu privire 

la depanarea unui PC și am vizitat locuri noi. Negulescu Marian 

 



Mă bucur enorm că am reușit să particip în acest proiect. Nu doar că mi-am făcut prieteni noi, dar am 

dezvoltat noi abilități care îmi vor fi de folos  în viitor. - Oprescu Robert 

 

Cu ocazia acestui proiect am avut ocazia să vizitez locuri noi, să cunosc persoane și să îmi îmbunătățesc 

abilitățile de comunicare în limba engleza și cunoștințele în domeniul IT. Această experiență va rămâne 

una de neuitat! - Sandu Ana Maria 

 

A fost o experiență cu totul nouă pentru mine, care mi-a oferit oportunitatea de a-mi face prieteni noi. De 

asemenea am reușit sa îmi dezvolt abilitățile de lucru în echipă și de comunicare. - Sîrboiu Filip Marin 

 

Această experiență m-a ajutat să mă dezvolt atât pe plan profesional, cât și cultural. Cursurile mi-au 

captat în permanență atenția și am învățat lucruri care mă ajută și în viața de zi cu zi. De asemenea, 

plimbările și interacțiunile cu oamenii mi-au oferit șansa să mă exprim în altă limbă față de cea maternă, 

dar și să văd locuri minunate care acum sunt o amintire frumoasă. - Tebeică Iuliana Raluca 

 

A fost unul dintre cele mai frumoase proiecte din viața mea și mi-a plăcut foarte mult faptul că am avut 

șansa de a vizita locuri noi și de a învăța multe lucruri utile,  atât în viața de zi cu zi cât și pe piața muncii. 

Totodată, a fost și un prilej de a lega prietenii, de a cunoaște oameni minunați și de a ne bucura de 

momente unice și frumoase. - Teleș Florin Ciprian 

 

Mă bucur foarte mult că am reușit să particip în acest proiect. Mi-am făcut prieteni noi, am învățat 

lucruri ce îmi vor fi de folos în viitor și am vizitat locuri noi și am văzut peisaje superbe. - Topliceanu 

Adriana 

 

A fost o experiență de neuitat, din care am învățat multe lucruri noi și interesante despre calculatoare, 

dar și despre istoricul Portugaliei. M-am bucurat de toate clipele petrecute alături de colegii mei, am 

rămas cu amintiri plăcute și sunt sigură că tot ceea ce am practicat îmi va fi util și în viitor. - Tudor Ioana 

Antonia 

 

Experiența mea în Portugalia a fost una unică, am învățat multe lucruri noi și m-am dezvoltat ca 

persoană, mai ales pe plan profesional. - Vasile Mihai Gabriel 

 


