
Agenda Reuniunii: 

 

Duminică 12.04.2015  

Plecare spre Spania.  

Luni 13.04.2015 

    Ziua a debutat cu primirea la școala gazdă. 

Primirea s-a efectuat de către profesorii din 

Spania implicați în proiect și de către 

directorul adjunct al instituției. Ne-a fost 

prezentat profilul școlii și oferta educațională. 

Astfel, școala oferă învățământ secundar 

obligatoriu (12-18 ani), învățământ secundar 

pentru adulți (peste 18 ani), ciclul mediu 

profesional cu specializări precum horticultură, 

farmacie și parafarmacie, imagistică, etc. și 

ciclul superior profesional, cu următoarele 

specializări: realizări de proiecte vizuale și 

spectacole, imagistică, sănătate ambientală, 

laborator diagnosticare clinică, proiectare 

edificii, etc. 

A urmat apoi turul școlii, pe durata 

căruia am vizitat mai multe laboratoare, 

precum cele de analiză biologică, de arhitectură 

sau de farmacie, dar și săli de clasă obișnuite. 
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Ziua a continuat cu vizita realizată la 

Școala Regală Andaluză de Călărie, o şcoală de 

dresaj ecvestru înființată în anul 1973, cu scopul 

de a promova dresajul spaniol (parte a dresajului 

clasic)  și calul andaluz.  

Următorul punct din programul zilei la 

constituit vizita la Rancho Cortesano, o fermă 

apicolă ecologică. Ferma este o afacere de familie 

cu o experiență de mai bine de 25 de ani, dedicată 

producerii și comercializării produselor apicole 

ecologice. Pe lângă activitatea de producție și 

comercializare, ferma a avut inițiativa inedită de 

amenajare a unui muzeu al mierii, unde vizitatorii 

sunt informați cu privire la lumea fascinantă a 

albinelor, la produsele pe care acestea le produc și 

la beneficiile pentru sănătate aduse de aceste 

produse. Am fost cu toții încântați de ideea de 

afacere pe care am văzut-o, remarcând îndeosebi 

preocuparea față de vizitatori. Acestora  li se oferă 

informații interesante despre lumea albinelor, care 

apoi sunt exemplificate prin vizitarea, în 

echipament special de protecție, a stupilor de 

albine. La toate acestea se adaugă spații speciale 

de joacă pentru copii, un restaurant unde se 

servesc produse ecologice obținute în ferma 

proprie sau magazinul cu produse apicole, într-o 

gamă foarte variată. 

Luni 13.04.2015 



Luni, 13.04.2015 
(Galerie foto) 

 

 

 



        

 Ziua a debutat cu o vizită la CADE 

(Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial), 

un organism guvernamental în subordinea 

Ministerului Economiei, Inovării, Științei și 

Ocupării Forței de Muncă. Acest organism are 

drept scop promovarea spiritului antreprenorial și 

dezvoltarea micilor întreprinderi, pentru a 

contribui la revitalizarea economiei regionale. 

Toate activitățile realizate de acest centru sunt 

menite să încurajeze și să susțină crearea și 

consolidarea unor afaceri și să ajute la apariția de 

noi locuri de muncă. Serviciile oferite sunt 

gratuite și sunt destinate atât antreprenorilor care 

doresc să înceapă o afacere în Andaluzia, dar și 

societăților existente deja, care au nevoie de 

sprijin pentru extinderea, modernizarea și 

consolidarea pe piață. Este de remarcat faptul că 

firmele noi înființate pot se beneficieze timp de 

un an, în mod gratuit, de un spațiu în incinta 

centrului.  

 Ziua a continuat la firma Palo Cortao 

branding, o firmă de producţie materiale audio- 

vizuale, care a beneficiat de toate serviciile de 

informare, susținere și orientare oferite de 

CADE.  

 

Marți, 14.04.2015 



 

Marţi, 14.04.2015 

(continuare) 

 Următorul punct din programul zilei l-a 

constituit pregătirea elevilor pentru emisiunea 

”televizată” care urma să se filmeze în studioul 

școlii. La aceasta s-a mai adăugat pregătirea și 

tipărirea posterelor pregătite de fiecare țară 

pentru concursul organizat în cadrul Târgului 

de Știință. 

 După-masa a avut loc și activitatea 

elevilor care a constant în realizarea unei 

emisiuni în format ”talk-show”, în care a fost 

abordată tematica proiectului. Emisiunea a fost 

realizată în studioul școlii și toți cei implicați 

au fost elevi, începând de la moderator și 

regizorul de platou, până la inginerul de sunet 

și cameramani. 

 

 În a doua parte a după-miezii organizatorii 

au propus o vizită de documentare în orașul 

Cádiz, capitala provinciei Cádiz, una dintre cele 

mai vechi așezări umane din Peninsula Iberică. 

Vizita în acest oraș a avut drept scop contactul 

direct cu civilizația iberică, în contextul în care 

fiecare țară dorește ca partenerii săi să pătrundă 

cât mai adânc în profunzimile propriei culturi, să 

ajungă să cunoască cât mai bine geografia, istoria 

și cultura unui popor. Și unde era locul cel mai 

potrivit, decât la Cádiz, unul dintre pretendenții la 

titlul de cel mai vechi oraș al Europei, întemeiat 

de fenicieni cu multe secole în urmă.  



 Miercuri a avut loc la școală un atelier 

de lucru pentru a concepe un chestionar 

destinat concursului organizat în cadrul 

Târgului de știință. Posterele pregătite de 

fiecare țară urmau să fie expuse la standul 

școlii gazdă din cadrul târgului, iar vizitatorii 

standului urmau să voteze cel mai bun poster, 

pe baza chestionarului pregătit . 

După întâlnirea de la școală a urmat 

vizita la Târgul de știinţă (Feria de la Ciencia 

en la Calle de Jerez) un târg organizat de 

Centrul Universitar Jerez din cadrul 

Ministerului Educației, în colaborare cu 

Primăria din Jerez și Fundația Spaniolă pentru 

Știință și Tehnologie. Acest eveniment are un 

scop recreativ și educativ și comunică 

publicului vizitator modul în care știința este 

prezentată în școli, în centrele de cercetare, în 

universități și industrie și promovează relațiile 

dintre toate sectoarele implicate. 

Miercuri, 15.04.2015 



 Vizita la Târg a însemnat vizitarea 

standurilor realizate de școli, de centre 

educative, etc., în cadrul cărora s-au putut 

admira machete, mulaje, dispozitive și planșe 

realizate de elevi, cu scopul de a exemplifica 

diferite fenomene, legi sau dispozitive, toate în 

legătură cu fascinanta lume a științei și 

tehnologiei. Elevii noștri au avut posibilitatea de 

a vizita standurile, dar și de a participa activ la 

diferitele ateliere de lucru organizate aici. 

 Pentru acest târg, posterul pregătit de 

elevii delegației noastre a venit cu  ideea unei 

afaceri care să promoveze un spirit ecologist, 

reutilizând în mod inventiv, unele obiecte din 

gospodărie. Sub denumirea ”Familia inventivă” 

echipa de elevi ai colegiului nostru au propus o 

idee inovatoare, prin care energia obținută în 

urma folosirii bicicletelor de fitness, să fie 

folosită pentru propulsia unui cart al copiilor.  

 

Miercuri, 15.04.2015 

(continuare) 
,  



 

  Ziua a continuat cu vizita la crama 

Gonzaless Byass, unde o afacere de familie 

aflată acum la a cincea generație, a reușit să facă 

din vinul sherry Tio Pepe o imagine iconică nu 

numai a Andaluziei, ci a întregii Spanii. Vizita la 

această cramă ne-a arătat cum o afacere de familie 

poate să devină una care să depășească barierele 

timpului și să se transforme într-o afacere de 

succes,  cu adevărat emblematică pentru această 

parte a Spaniei.  

Miercuri, 15.04.2015 

(continuare) 



 Ziua a inclus o vizită tematică la 

Sevilia, capitala şi principalul oraş al 

Andaluziei. Vizitarea orașului Sevilia a fost 

organizată în sensul în care acest oraș este 

considerat centrul economic, financiar, cultural 

și social al sudului Spaniei. Vizita a inclus 

observarea dezvoltării din punct de vedere 

economic a orașului, dar și contactul cu cultura 

și istoria iberică, care se poate realiza doar prin 

vizitarea unor vestigii edificatoare. În acest 

sens se înscrie vizita la Catedrala romano-

catolică, cea mai mare biserică din ţară şi a 

treia cea mai mare biserică din lume. În anul 

1987, catedrala a devenit parte a Patrimoniului 

Mondial UNESCO.  

 Cu totul impresionantă a fost vizita la 

Plaza de España, aflată în parcul Maria Luisa. 

Clădirea impozantă care domină zona, a fost 

construită în anul 1929, pentru expoziția 

mondială ibero-americană. În fața clădirii se 

află un canal traversat de patru poduri, care i-a 

atras locului numele de ”mica Veneție a 

Seviliei”. 

Joi, 16.04.2015 



Vineri, 17.04.2015 

 Ziua a adus o nouă vizită la Târgul de 

știință, unde elevii au participat la diferite 

ateliere de lucru cu tematică în domeniul științei. 

 Apoi am fost cu toții într-o vizită la Real 

Alcazar – Cetatea din Jerez de la Frontera. La 

bază o fostă fortăreață maură, cetatea găzduiește 

azi un parc și o moschee, singura rămasă dintre 

cele 18 aflate cândva în oraș.         

 Aici am avut șansa de a intra în ”Camera 

obscură”, unde printr-un sistem optic format din 

oglinzi și manevrat manual, am putut admira o 

imagine panoramică a orașului Jerez și a zonelor 

rurale din jurul său. 

 Ziua a continuat cu o vizită la Centrul 

Andaluz de Documentare Flamenco din Jerez, 

cel mai important centru de documentare în arta 

flamenco. Centrul are drept obiectiv principal 

păstrarea și promovarea valorilor tradiționale a 

tuturor manifestărilor artistice, literare și 

muzicale ale artei flamenco, o bogăție unică a 

spiritului andaluz. 



 

 

 

 Pentru unii parteneri, ziua de azi a 

reprezentat ziua întoarcerii acasă. Pentru cei 

rămași, ziua a debutat cu o întâlnire cu partenerii 

spanioli, care ne-au comunicat rezultatele 

concursului de postere în cadrul Târgului de 

Știință. Posterul realizat de elevii noştri a 

obținut locul III.  

 Tot în această zi a avut loc o vizită la 

grădina zoo-botanică din Jerez, un loc minunat, 

în care am avut prilejul să vedem plante și 

animale specifice părții acesteia de lume, dar și 

specii din regiuni mai îndepărtate. Grădina 

zoologică se află sub administrație privată și a 

fost benefic să vedem cum spiritul 

antreprenorial poate să transforme o locație, într-

un loc care oferă un prilej de cunoaștere, dar și 

de delectare. 

 

Sâmbătă 18.04.2015 



 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. 

Această publicaţie  reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă 

pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 

 

Impresii 

 ” Încă din primul moment în care am 

ajuns în Spania, mi-am dorit să văd toate zonele 

de interes de aici, toate muzeele și să particip la 

toate activitățile organizate de parteneri. 

Această experiență m-a făcut mai fericit și mai 

interesat de spiritul spaniol. Când reuniunea 

Comenius s-a încheiat am fost foarte trist. 

 Personal, aș dori să repet această 

experiență unică.” (Drăgoi Florian – XII E)  

 

 ”În urma mobilității din Spania, care s-a 

derulat în perioada 12-18 aprilie, am reușit să 

descopăr unele lucruri necesare pentru 

dezvoltarea personală și profesională. Am 

conștientizat importanța comunicării între 

colegii cu o experiență mai bogată în domeniu 

și care își dezvoltă activitatea într-un alt sistem 

de învățământ, axat foarte mult pe partea 

practică. Vizita realizată la IES la Granja, din 

orașul Jerez de la Frontera a dezvăluit utilitatea 

existenței laboratoarelor specializate pentru 

fiecare specializare în parte, în care elevii 

realizau experimente și aplicații care îi 

pregătesc pentru o viitoare carieră.” 

 (prof. Mateaș Silvia ) 

 

”Ultima reuniune de proiect, 

desfășurată în Spania, a avut scopul de a 

încununa activitatea de colaborare desfășurată 

pe parcursul celor doi ani de proiect.  Locurile 

vizitate și oamenii întâlniți ne-au făcut să ne 

simțim foarte bine și am fost captivați de 

spiritul andaluz, în care voia bună, dragostea 

de viață și optimismul debordant sunt 

caracteristici definitorii. 

La finalul reuniunii am simțit cu toții o 

umbră de tristețe, conștientizând că este ultima 

noastră întâlnire și finalul unei perioade de doi 

ani, în care am creat între noi numeroase punți 

de prietenie și colaborare. Ne-am despărțit 

încrezători în perspectivele noastre de a ne mai 

întâlni și de a mai colabora în alte proiecte 

viitoare, profesionale sau personale.” 

(prof. Urs Marcela) 

 

 ” Vizita în Spania a fost una dintre cele 

mai frumoase experiențe trăite până acum. 

Orașul Jerez a fost uimitor, cu oameni min-

unați și mâncare delicioasă. Cu siguranță m-

am bucurat de zilele petrecute aici și într-o zi, 

aș dori să vizitez Spania din nou. Cu alte cu-

vinte, a fost o experiență grozavă pe care aș 

repeta-o oricând.”(Șandra Tudor – XI G) 


