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Vine pe mare, vine pe mare!

Ștafeta de Scriere Erasmus+
Ștafeta de Scriere este o poveste colectivă care a implicat
școli din Grecia, Italia, Portugalia și România, aducând
laolaltă ideile și viziunile unor elevi care trăiesc la distanțe
mari unii față de ceilalți, în locuri și condiții cât se poate
de diferite, face posibilă interacțiunea între profesori care
nu se cunosc și care prin decizia lor de a adera la acest
format de activitate, ajung să coopereze și să pună în prim
plan scrierea, pentru ca în final să se ajungă la o narațiune
comună. În asta constă caracterul extraordinar al școlii care
îi unește pe tinerii europeni, trasând un parcurs comun.

Vine pe mare, vine pe mare!

Autorul prefeței povestirii
Licențiat în Filologie Clasică.
Absolvent de Storytelling &
Performing Arts al Școlii Holden
di Alessandro Baricco. Lucrează
în publicitate și comunicare.
A publicat diverse articole și
povestiri pentru antologia Doppio
Fondo - Nei cassetti di Torino și
pentru numeroase reviste online
precum „Nazione Indiana”.
Pasionat de povestiri cu spioni,
se află la prima sa experiență
în ceea ce privește redactarea
unei prefețe pentru Ștafetă.
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Publicarea are loc în cadrul proiectului Erasmus+

„Scrierea în sprijinul incluziunii și cetățeniei europene”
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Marea este dintotdeauna un
loc de confluență al culturilor,
un loc de întâlnire al ideilor
și gândurilor, singurul loc din
lume în care totul se amestecă
și devine un „unicum” în
permanență
devenire
spre
orizont, spre viitor.
Un tânăr întins pe nisip, în timp
ce patru clase din țări diferite
se întâlnesc după un important
turneu de fotbal, dominat de
sentimente de incluziune și
fraternitate.
Cu timpul tinerii învață să-i
iubească și pe cei care nu sunt
ca ei dar, ironia sorții, sunt nevoiți
să se confrunte cu ipocrizia unui
sistem care predică egalitatea
dar nu știe cum s-o aplice în
viața de zi cu zi. Ce înseamnă cu
adevărat umanitate? Și oare ce
va ajunge să însemne în 2030?
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