
  

 

 

 

 

A Cultural Journey through Europe Wonderland 

A doua reuniune de lucru, Spania, noiembrie 2011 

  

Între 21 și 25 noiembrie, dra profesoară Oana-Andreea Stoe, responsabilul cu 

programe europene la nivelul Scolii cu clasele I-VIII Erbiceni, judetul Iasi, domnul 

profesor Sînzianu Iulian și domnul profesor Toma Cătălin-Iulian au participat la cea 

de-a doua întâlnire de lucru din cadrul proiectului Comenius A Cultural Journey 

through Europe Wonderland, la Colegio San Fernando Aviles. Elevii selectați pentru 

această întâlnire au fost Ramașcanu  Ana-Claudia din clasa a VIII-a și Lupu Lucian-

Andrei din clasa a VII-a B. Câteva din cele mai importante activități ale acestei 

reuniuni au fost:  

 

ZIUA I (21 noiembrie) 

Prima zi a fost consacrată unor activități de cunoaștere  a partenerilor. Astfel, după ce 

am fost întâmpinați de gazde cu un program artistic și un discurs de bun-venit al 

conducerii, ni s-a prezentat școala. Atât profesorii cât și elevii participanți au luat parte 

la diverse jocuri care au avut ca scop cunoașterea reciprocă.  

  



După-amiaza fiecare echipă participantă a relatat cu ajutorul prezentărilor Powerpoint 

o poveste interesantă legată de o clădire din regiunea lor. Tot în această zi s-a întocmit 

și jurnalul acestei întâlniri, în care elevii au scris în limba proprie, dar și în limba 

engleză despre activitățile zilnice.  

  

ZIUA A II-A (22 noiembrie) 

După ce elevii și profesorii asistă la prima oră de curs a partenerilor spanioli, are loc o 

vizită la Museo del pueblo de Asturias din Gijon, cel mai mare oraș din regiune. Aici 

elevii participă la un concurs de desene cu tema casele tradiționale văzute la muzeu. 

 

 Ziua se încheie cu un tur al centrului vechi al orașului Gijon. 



ZIUA A III-A (23 noiembrie) 

Ca răspuns al întrebării What are the most important/traditional buildings in your 

region? elevii prezintă imagini și informații celorlalți parteneri, prilej cu care toată 

lumea a avut multe lucruri de învățat despre universități, castele și alte monumente 

importante din Europa. 

 

 În laboratorul tehnologic al colegiului San Fernando profesorii și elevii au fost 

provocați să construiască cu ajutorul materialelor ajutătoare un model al celei mai 

reprezentative case tradiționale din regiunea pe care o reprezintă. Toate modelele se 

află expuse în colțul Comenius al Colegiului San Fernando din Aviles. 

 

 



ZIUA A IV-A (24 noiembrie) 

 Prima activitate a zilei constă  intr-o sesiune de verificare a abilităților practice. 

Profesorii și elevii au învățat să confecționeze broșuri și felicitări pe baza imaginilor 

care cuprindeau simboluri din ţările partenere.  

 

  

 Seara am avut marea plăcere de a fi primiți de primarul orașului Aviles care   

ne-a ținut un minunat discurs despre acest oraș medieval și ne-a fost prezentată 

clădirea primăriei. 

 

ZIUA A V-A (25 noiembrie) 

Intr-un sat pescăresc numit Lastres, am observat  cum se desfășoară una din 

principalele activități ale regiunii: pescuitul.  

După-amiaza toți participanții au reușit să construiască  un monument-simbol al 

vizitei în Spania. Monumentul a fost vopsit în culorile drapelelor țărilor participante. 

Și această structură semnificativă a proiectului își are lăcașul în colțul Comenius al 

Colegiului San Fernando.  



 

Imediat după a avut loc despărțirea oficială, fiecare membru al proiectului 

completând un chestionar care a avut drept țintă asigurarea feed-back-ului. La 

festivitatea de încheiere a activităților celei de-a doua întâlniri de lucru s-au înmânat 

diplomele. 

Mai multe pe: www.europewonderland.eu. 

  

 Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. 

Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care 

le conţine. 

  

                                                                              

 

  profesor Toma Cătălin-Iulian 

http://www.europewonderland.eu/

