
Jurnal de călătorie 

Marți, 11 decembrie 2012-Destinația- Helsinki, escală Munchen 

Ziua 1 - "Călătoria" 

AEROPORTUL OTOPENI-  

 întrunirea echipei -compusă  din membri din toate colțurile țării 

 întârziere- 2h din cauza vremii nefavorabile( sursa- Compania aeriană Lufthansa) 

 întrebarea pe care ne-o punem- dacă în Germania este furtună de zăpadă, oare cum o fi la 

Helsinki?! 

  În sfârșit în avion! 

 Iată-ne ajunși deasupra norilor-imagine ce pare parcă desprinsă dintr-o poveste 

 



AEROPORTUL DIN MUNCHEN-   

De vorbă, la o cafea(un ceai)- în așteptarea următorului avion, în aeroportul din Munchen( doar pentru 

asta există listele de rezerve...) 

 

Întârzierea "întârziată" cu încă 45 de minute- doar este frumos în aeroport!

 



Am găsit și câteva cadouri(cred că erau de la Moșul) 

 

În sfârșit! Destinația- Helsinki 

 

La Hotel Helka, în Helsinki, în sfârșit!!!  

 

Și supriza surprizelor câand am intrat în cameră și mi-am zărit numele la ...TV?! 



 Miercuri, 12 decembrie 2012- ziua a doua 

 A doua zi, nu se știe când a început exact- probabil între  sosirea și cazarea la hotel și plimbarea 

la miezul nopții prin Helsinki 

 Doar nu credeți că am fi putut rata să vedem Helsinki, chiar dacă era noapte, că doar nu ajungi în 

fiecare zi în Finlanda 

 

Ne-am amintit totuși și de E.B.C. și am vrut să povestim fulgilor de zăpadă finlandezi datorită cui suntem 

aici. Credeți că ne-a ieșit? 

 

 

 



Vedere de ansamblu de la fereastra Hotelului unde am ațipit cred că o oră...destul de mult pentru noi... 

 

...pentru că aveam un tren de prins. Destinția?- Joensuu 

 

În tren am profitat de ocazie și am recuperat câteva ore din noaptea pierdută 

 



Ajunși la destinație, după atâtea ore de mers cu trenul- Gara Joensuu 

 

Cazarea la Hotel 

 

Restaurantul Torero ne aștepta cu masa servită și chiar delicioasă 

 

 

 

 



 Obiectivul nostru- vizitarea școlii Niinivaraan Lukio unde domnul Director ne-a aștepat foarte 

încântat să ne împărtășească experințe finlandeze 

 

și să ne prezinte atât sistemul de învățământ finlandez,  

 

școala pe care o conduce de atâția ani cu laboratoarele sale,  

 

 

 



cu dotările aferente,  

 

 



Joi, 13 decembrie 2012- ziua a treia 

Se pare că am fost atât de încântați de ceea ce am văzut încât am decis să ne întoarcem 

 

și să luăm parte la câteva activități ale elevilor finlandezi precum ora de limbă maternă,  

 

ora de educație plastică,  

 

 

 



ora de muzică,  

 

lecții de dans,  

și ora de limba franceză. 

 

după care ne-m luat rămas bun mulțumind gazdei noastre pentru ospitalitate. 

 



Vineri, 14 decembrie 2012- ziua a patra 

În tren dinspre Joensuu spre Helsinki 

 

O mică întrevedere cu Moș Crăciun pentru a-i mulțumi pentru surpiza oferită de vizitarea țării sale 

 

 

 

 



 În loc de concluzii 

 Am învățat din această experiență un lucru foarte important-acela că spiritul de echipă, 

solidaritatea și respectul reciproc al celor 10 membri care am luat parte la această frumoasă și 

impresionantă experiență -ne-a ajutat să putem ignora aroganța și lipsa de profesionalism ale 

celor 2 însoșitoare care nu știm nici în ziua de astăzi ce au încercat să demonstreze prin 

atitudinea lor. Cert e că am învățat de la finlandezi să spun adevărul, oricare ar fi el și oricât ar 

deranja pe cei în cauză. 

 Din ce-am putut constata la școala vizitată elevii veneau la școală cu bicicletele echipate 

de cauciucuri de iarnă ca la mașini, în ciuda vremii nefavorabile( destul de multă zăpadă).  

 Orele sunt scurte doar la ciclul primar(ora are 45 de inute), la liceu acest aspect se 

schimbă ora ajungând la 75 de minute, în loc de 50 ca la noi. 

 Școlile sunt dotate, dar a fost un aspect care m-a surpins: laboratoarele de biologie, 

chimie-fizică semănau foarte mult laboratoarelor din școală(liceul) unde eu am învățat cu ani în 

urmă: întrebarea care se pune este următoarea: unde sunt acele dotări care au existat, totuși și la 

noi?  

 S-au învechit și nu au mai fost schimbate?  

 Au dispărut pur și simplu?- întrebare retorică 

 Am apreciat foarte mult libera exprimare, dreptul la a spune ceea ce gândești fără a fi 

judecat sau a avea repercusiuni asupra ta ceea ce spui. Cred că asta ar trebui să învățăm și noi 

pentru că la noi în momentul în care spui ceea ce gândești ori ești considerat a fi lipsit de 

diplomație ori iți atragi foarte mulți dușmani.  

 Nu știu dacă finlandezii și-au dobândit prestigiul prin ideea de a excela în ceva anume, ci 

poate doar prin simplul fapt că la ei nu au loc schimbări în fiecare an transformându-ne pe noi, 

atât elevi cât și cadre didactice, în cobai.  

 Și totuși nu ezit să-mi pun uneori întrebarea: cum o fi oare mai bine?!-Căci noi, românii, 

în ciuda istoriei noastre zbuciumate, suntem niște oameni inteligenți. Atunci unde greșim? 

 

 

Și cu siguranță această experiență va continua! 

profesor, Corina CIOBANU 


