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ULTIMUL STAGIU ANDALUZ AL PROIECTULUI LEONARDO 

 
A avut loc de curând a doua şi ultima sesiune a parteneriatului de formare profesională 

dintre Colegiul Naţional „Teodor Neş” şi Mobility European Projects (MEP). Doisprezece elevi 
informaticieni ai colegiului salontan s-au deplasat în acest scop la Granada pentru a 
experimenta exigenţele profesionale specifice ţărilor vest-europene. Timp de trei săptămâni, ei 
au lucrat aici cot la cot cu specialiştii IT a două firme de profil din Andaluzia, au studiat limba 
spaniolă şi au gustat deliciile excursiilor printr-un ţinut în care istoria şi prezentul se îmbină la 
fiecare pas, împletind vestigiile civilizaţilor mediteraneene antice, cu atmosfera orientală a 
celor o mie şi una de nopţi şi cu farmecul aspru al eroilor din corride. În afara experienţei 
dobândite muncind în firme prestigioase de IT din Spania, ei s-au ales cu un certificat de 
competenţă lingvistică, atestându-le stăpânirea la un nivel de bază a limbii spaniole şi cu 
Certificatul Europass Mobility, care le va facilita pe viitor angajarea în domeniu, oriunde în 
Uniunea Europeană. 
 

 
 

1. CĂLĂTORIE SPRE SOARE-APUNE 
La 23 martie 2014, în zorii zilei, un grup de 12 elevi ai Colegiului Naţional „Teodor Neş” din 

Salonta s-a întrunit în parcarea instituţiei lor de învăţământ, pentru a porni într-o aventură a 
desăvârşirii lor profesionale: o călătorie pe meleaguri mediteraneene, în cadrul proiectului 
„Specialization and career in computer” („Specializare şi carieră în calculatoare”) finanţată în 
cadrul Proiectului de mobilitate profesională „Leonardo da Vinci.” Ţinta acestui periplu: oraşul 
Granada din Andaluzia unde, pe parcursul celor trei săptămâni cât a avut loc şederea în Spania (de 
la 23 martie la 13 aprilie), partenerul spaniol al colegiului salontan a selectat două firme 
specializate în IT – DESARROLLO și DSISPAIN – pentru a-i asista pe elevii participanţi la 
proiect în formarea deprinderilor specifice meseriei lor. 
 

Granada: Curţile Alhambrei 
 
 

Am participat la acest proiect ca profesor 
însoţitor, în calitate de membru al catedrei de 
informatică la instituţia şcolară menţionată, 
asistându-i pe elevii participanţi atât în fazele lui 
premergătoare care au debutat încă din anul 2013 
cu selecţia participanţilor, cursurile de limba 
spaniolă, pregătirea pedagogică şi culturală, 
desfăşurate în şcoală în afara orelor de curs, cât şi 
în faza de pregătire efectivă la un loc de muncă în 
domeniul calificării lor profesionale.  
 
 
Granada: Pe malurile lui Rio Genil 

 
Călătoria spre destinaţia propusă s-a desfăşurat 

într-o primă fază cu autobuzul până la Budapesta, 
unde după o călătorie de 3 ore, pe aeroportul Liszt 
Ferenc, din capitala ungară, ne-am îmbarcat într-o 
aeronavă Airbus A320 a companiei Air France 
pentru a doua fază a călătoriei, până la Paris. Din 
grupul nostru de 13 persoane, doar două au 



cunoscut anterior experienţa aeronautică, ceilalţi aflându-ne la prima decolare. După circa 100 km 
de la desprinderea de sol am atins plafonul de zbor la circa 11.000 m, deplasându-ne cu o viteză 
de aproximativ 800 km/h spre cel mai frumos oraş european. Am traversat pe rând, partea 
apuseană a Ungariei, înălţimile prealpine din Austria, continuând apoi cu Bavaria, Luxembourg şi 
partea de nord-est a Franţei. Aeroportul Charles de Gaulle din Paris îşi merită pe deplin calitatea 
de unul dintre cele mai mari aeroporturi ale lumii. O rătăcire în cadrul său este la îndemână, motiv 
pentru care ne-am abţinut de la excesele unei asemenea aventuri în cele două ore petrecute aici, 
grăbindu-ne să găsim cât mai rapid accesul spre zborul următor.  

 
 
Vechiul cartier maur – Albaizin: vedere dinspre Alhambra 

 
La decolarea din Paris amurgul îşi întindea 

umbrele, iar turnul Eiffel văzut de la înălţime era 
luminat de sus până jos. La bordul unui Boeing 
737-800 al companiei Air Europa, am atins 
plafonul de zbor relativ repede, peste 9.000 m în 
circa 20 de kilometri. Apoi ne-am îndreptat cu 
950 km/h spre sud-estul Franţei. Dedesubt, 
luminile mai multor oraşe franceze alcătuiau un 
peisaj feeric. Primul dintre ele, Orleans, situat 
puţin mai la sud de Paris. În faţa noastră, la doar 

10 kilometri distanţă, cursa de Bilbao, pe acelaşi plafon de zbor se deplasa cu aproximativ aceeaşi 
viteză ca noi. L-am pierdut din vedere cu puţin înainte de traversarea Pirineilor, când s-a abătut 
spre sud-vest şi a coborât în altitudine, pregătindu-se de aterizare. Noi mai aveam încă o oră bună 
de mers. Dincolo de munţi, prima dată apar luminile Pamplonei, unde ariergarda armatelor lui 
Charlemagne a fost zdrobită de basci, aşa cum o ştim din Cântecul lui Roland şi unde într-o zi din 
an, taurii aleargă nestingheriţi pe străzi. Luminile oraşelor Castiliei ne-au însoţit tot drumul nostru 
spre sud, în final am traversat Sierra Nevada pe la vest de Granada, iar după ce am părăsit la o 
altitudine mult mai redusă văile munţilor, făcând un arc cu raza de peste 20 de kilometri peste 
Marea Mediterană, am aterizat coborând dinspre sud, pe pista aeroportului din Malaga. Am fost 
aşteptaţi de un angajat al MEP, cu un microbuz. Încă un drum terestru de 2 ore printr-un defileu 
montan, ne-a dus în vechea citadelă a principilor mauri: Granada. Era ora 2 şi 30 minute 
dimineaţa, timp local. Să fii dimineaţa în Salonta, după-amiaza în Budapesta, seara la Paris şi la 
miezul nopţii în Andaluzia pare o experienţă desprinsă din filmele cu agentul 007. Iar pentru o noi 
a fost una cu totul inedită. 

 
Cele câteva ore de somn care au urmat, în cele două 
apartamente ce ne-au fost alocate, undeva în 
apropiere de Rio Genil au fost insuficiente, dar pe la 
amiază am făcut prima ieşire. Însoţitor ne-a fost 
Remus, un român angajat al MEP, care s-a ocupat de 
noi cu drag. La întâlnirea de bun-venit de la sediul 
MEP, ni s-a prezentat orarul celor 3 săptămâni de 
şedere şi s-au stabilit întâlnirile, după care am servit 
prima masă tradiţională din Spania, la barul 
Alamazan al cuplului Pepe şi Censi, doi oameni 
serviabili, preocupaţi mai ales cum să-şi 
mulţumească clienţii.  

MEP: La prima întâlnire cu gazdele noastre 
 

 
 

 



Pe parcursul şederii, copiii urmau să se 
gospodărească singuri, deci un drum la 
supermarket pentru cumpărături casnice a fost 
inevitabil. Programul a continuat marţi dimineaţa, 
când de la sediul MEP, elevii şi-au început 
activitatea la cele două firme specializate în IT. 
După-amiază a început cursul de limba spaniolă, 
sub îndrumarea fermecătoarei Sara Garcia, membră 
a echipei MEP, iar după servirea mesei de prânz s-
a vizitat centrul istoric al Granadei. Trecerea 
pragului majoratului de către unul dintre 
participanţi a constituit un prilej de sărbătoare.  

MEP: Şedinţă de lucru              Colegii l-au cadorisit cu un tort şi i-au cântat „La Mulţi Ani!” 
 

Adevărata încântare a şederii noastre pe meleaguri andaluze au constituit-o însă ceasurile din 
afara programului, acomodarea cu locurile şi descoperirile implicite, plimbările pe malurile lui 
Rio Genil, pitorescul micilor străzi pietruite ale Granadei şi priveliştea mirifică a munţilor Sierra 
Nevada, care se ridică maiestuios în faţa ochilor de la orice colţ de stradă, cu piscurile încă 
acoperite de zăpadă.  

În primul weekend, ziua de lucru s-a încheiat cu plimbări prin oraş şi cu completarea de către 
participanţii la proiect a fișelor individuale, cu pregătirea pentru programul sfârşitului de 
săptămână, comunicat cu o zi înainte: o excursie la Málaga pe sâmbătă şi alta la Sevilla pentru 
duminică. 

 
 
2. ANDALUZIA DE LA UN CAPĂT LA ALTUL:  MALAGA ŞI SEVILLA 

 
 
În drum spre Sevilla 
 

Sâmbătă dimineaţa, ne-am adunat cu toţii la 
„Colţul Zafiro” pentru a ne îmbarca într-un 
autocar pentru prima dintre cele două excursii 
propuse. Drumul spre Costa del Sol (o altă 
denumire al Malagăi) îl mai făcusem o dată, în 
nocturnă, la venire, dar a fost prima oară când 
puteam admira plantaţiile de măslini, micile orașe 
montane cu casele lor văruite în alb, râurile cu ape 
repezi ce fac deliciul peisajului munţilor Sierra 
Nevada. Însă frigul era teribil şi cu totul neaşteptat 

pentru noi, doar 4ºC, iar ploaia s-a pornit şi ea, imediat după plecare. Pe drum, ghida noastră, 
Petra ne-a oferit informaţii privind locul pe care urma să-l vizităm. Cu o populaţie de aproape 600 
de mii de locuitori, Málaga este al doilea oraş important al Andaluziei, loc de baştină al celebrului 
pictor şi sculptor Pablo Picasso, al actorului Antonio Banderas şi al filozofului neoplatonician 
Solomon ibn Gabirol, cunoscut mai ales sub numele latinizat de Avicebron, ale cărui idei sunt 
expuse în faimoasa lucrare Meqor Hayyim (Fântâna Vieţii). 

Ploaia, prima din acest an la Málaga – după cum ni s-a spus – şi vântul puternic ne-au însoţit o 
bună parte a zilei, însă nu ne-au împiedicat în pelerinajul prin centru oraşului. Am vizitat 
Catedrala din Málaga, construită pe locul unei vechi moschei maure, între 1528 și 1719, Muzeul 
Picasso, portul Málaga, primăria, universitatea, parcul central, presărat cu fântâni şi vegetaţie 
luxuriantă, cu palmieri, bananieri, magnolii şi streliții, în care papagalii cu penaj verzui vociferau 
nestingheriţi. Am văzut apoi Alcazaba – palatul fortificat al vechilor principi mauri – şi teatrul 
roman. 
 



Timp de o săptămână, copiii au tot cântat prin 
casă „Vamos a la playa” (în spaniolă: „Mergem 
la plajă”), aşa că, fiind la doar o aruncătură de băţ 
de Mediterană, ne-am îndreptat spre ţărm. Ploaia 
se oprise deja, dar frigul a rămas pătrunzător, 
însoţit de umezeala locului şi a anotimpului. 
Aceasta însă nu ne-a oprit să încercăm apa – nu 
în fiecare zi vezi Marea Mediterană – dar, 
desigur, numai până la genunchi. Cu hărţile în 
mână, ne-am continuat fiecare, pe cont propriu, 
vizitarea oraşului.  
 

Malaga: Vamos a la playa 
 
 
Malaga: Întâlnire cu o fostă elevă  

O încântare deosebită ne-a pricinuit-o întâlnirea cu una dintre fostele elev a şcolii noastre, Ioana 
Lengyel, stabilită în oraş de mai bine de trei ani. 

 
Duminica ne-a ocupat-o a doua excursie propusă, la Sevilla, principalul oraş al Andaluziei, cu 

peste 700 de mii locuitori. Ghid ne-a fost amabilul Remus, pe care l-am pomenit deja şi care ne-a 
furnizat informaţiile privind oraşul pe care urma să-l vizităm. Conform legendei, aşezarea a fost 
întemeiată de însuşi Hercule, în cursul călătoriei sale spre Atlantic. Pe vremea romanilor se numea 
Hispalis, iar istoria sa a cunoscut din plin perioada maură, când a fost capitala regilor din dinastia 
Ummayad.  
 

  
Sevilla: Plaza de Espana 

 
Autocarul ne-a lăsat în centru, lângă Plaza de 

España, un complex de formă ovală, cu diametrul 
de aproximativ 200 m, în Parcul Maria Luisa, un 
loc cu numeroase amenajări floristice, statuete, 
fântâni şi locuri de meditaţie. Clădirea, care în 
prezent găzduiește Muzeul Militar Regional, a fost 
proiectată de Anibal Gonzalez în 1914 și printre 
altele a constituit loc de filmare pentru câteva scene 
din filmele „Războiul Stelelor” (1999, 2002) și 
„Dictatorul” (2012). Plaza de España încadrează şi 
un bazin în formă de semicerc, amenajat 
corespunzător spre a-i satisface pe amatorii de Fluviul 

Guadalquivir la Sevilla        plimbări nautice, fapt ce a făcut deliciul elevilor 
noştri care, plecaţi din interiorul continentului s-au descoperit însetaţi de-a intra în pielea piraţilor 
din Caraibe. Am vizitat apoi Universitatea, Turnul Giralda – vechi minaret, convertit în clopotniţa 
Catedralei din Sevilla, arena de corride şi Real Alcazar, la origini o fortăreaţă maură şi în prezent 
cel mai vechi palat regal funcţional din Europa. Câţiva dintre copii au ţinut neapărat să vadă 



stadionul Ramon Sanchez, în vreme ce noi ceilalţi ne-am plimbat pe malurile fluviului 
Guadalquivir, admirând podurile arcuite deasupră-i. Am părăsit Sevilla la orele 18 şi după mai 
bine de trei ceasuri pe drum, am ajuns osteniţi şi sătui de voie bună la Granada, însoţiţi de 
sentimentul plăcut că „suntem acasă”. 

 
 

3. GRANADA 
 
 
 

 
A doua săptămână a şederii noastre a debutat cu 

obişnuitul program de serviciu, cu după-amiezele 
dedicate studiului spaniolei şi plimbărilor, acestea 
din urmă facilitate de cartela de 30 euro oferită 
fiecărui membru al grupului nostru de către MEP, 
pentru călătorii cu autobuzul, oportunitate 
nesperată de a putea descoperi Granada de la un 
cap la altul. În afara activităţilor de serviciu 
(denumite în program „internship”) şi de cursurile 
de limba spaniolă, am susţinut cu toţii, inclusiv 
profesorul însoţitor, examenul de limbă menit să 
ne asigure obţinerea certificatului lingvistic 

Granada: În centrul istoric          pentru nivelul A1, însă rezultatele urmau să le 
aflăm abia la final, odată cu colocviul de evaluare a stagiului. Aventurile nu au lipsit nici în 
această perioadă, grupul celor alocaţi la firma DSISPAIN, fiind luaţi de şeful lor, domnul Daniel 
Sanchez, pe munte, pentru a asista la o demonstraţie de parapantă.  

 
Dar cea mai mare parte a timpului ne-am 

petrecut-o în Granada, un oraş cu o întindere 
considerabilă, aşezat la o altitudine de peste 700 
m, la confluenţa a patru râuri, într-o depresiune de 
la poalele Munţilor Sierra Nevada. Aceasta este 
capitala provinciei omonime din Andaluzia şi are 
o populaţie de circa 240.000 locuitori, aşadar 
ceva mai mult decât Oradea, însă împreună cu 
întreaga arie urbană din jurul ei depăşeşte binişor 
400.000 de locuitori. Marile străzi ale oraşului 
sunt asfaltate şi spălate zilnic de mai multe ori, de  
maşini prevăzute cu perii, special utilate în acest  

Granada: Parc din Centrul Istoric   
scop. Micile străduţe înguste, care dau aspectul tipic oriental al oraşului sunt pietruite, dar sunt 
spălate şi ele. Toate trotuarele sunt pavate cu marmură, granit, gresie sau alte materiale și sunt de 
asemenea spălate de mai multe ori pe zi. Poți să umbli liniştit pe ploaie şi vreme umedă, fără să ai 
grija că te vei stropi cu noroi. Însă circulaţia este, în Granada, un adevărat coşmar. Există 
semafoare atât pentru mașini cât și pentru pietoni, totuşi am remarcat că pietonii pot traversa pe 
roșu atunci când pe carosabil nu rulează niciun autovehicul, fără a risca vreo amendă. Șoferii însă, 
nu se bucură de acest privilegiu, iar şofatul nu e chiar cel mai facil lucru în Granada. Străzile 
înguste fac dificile manevrele de circulație, iar spaţiul de parcare chiar reprezintă o problemă 
serioasă în oraş: chiar dacă există nenumărate parcări subterane, marginile străduţelor sunt 
ocupate de maşini înghesuite, căci a le numi parcate e prea mult spus, când le vezi cum stau la nici 
10 centimetri una după alta. Accidentele minore sunt la ordinea zilei. Nu prea vezi în oraș mașini 
noi sau mai vechi care să nu fie măcar puțin „șifonate”. 
 



 
Parking Style a la Granada 

 
În Granada toată lumea locuieşte la bloc. Case nu sunt deloc în oraş. Apartamentele sunt în 

general spațioase cu 4 sau 5 camere, la care se adaugă un living, 2 băi, bucătărie, balcoane. Toate 
încăperile au podeaua gresiată și nu există covoare în locuințe. De aceea ele au şi un aspect destul 
de rece. Pe balcoane însă, multe familii au adevărate grădini cu flori, arbuști și palmieri. Tot la a 
doua casă există şi câte un cățel. Populația face mult sport, aleargă cu căștile în urechi și toată 
lumea își plimbă animalele de companie. 

 
Ca o regulă generală pentru Spania, în Granada 

în mod particular, există o rată ridicată a 
șomajului (mai mare decât în Romania). Sunt 
cerșetori de toate culorile (mai ales negri) la 
fiecare colț de stradă. Cei care muncesc au un 
program de dimineață, de pe la ora 9, până către 
ora 14, apoi o perioadă de siestă, după care sunt 
din nou la serviciu de pe la ceasurile 16-17, până 
către orele 20-21. Magazinele sunt pline de 
mărfuri (există şi foarte multe chinezării!!!), însă 
prețurile sunt peste tot la nivel occidental. 
Desigur, tot timpul anului găseşti câte ceva la  

Granada: Pe Recogidas          reducere (de obicei articole aflate în afara 
sezonului). Supermarketul preferat al spaniolilor este Mercadona. Aici găsești de toate, de la 
cremă de față, la cremă de ghete, de la conserve, la carne proaspătă și pește, fructe de mare, 
legume, fructe, băuturi și cam tot ce trebuie într-o bucătărie. Când am intrat prima dată în 
magazin, ni s-a tăiat respirația... da, mirosea a articole piscicole... sunt tone de pești proaspeți, 
creveți, languste, raci, melci, etc. Prețurile nu se compară cu cele din România, sunt cam cu 20-

50% mai mari, în funcție de produs. Strada 
preferată a copiilor salontani a fost Recogidas. 
De ce? Fiindcă acolo sunt magazinele Pull and 
Bear, Mango, Stradivarius, Lefties, Zara, 
Bershka, etc., unde au putut cumpăra câteva 
articole vestimentare trendy, la un preț rezonabil, 
în această perioadă fiind reduceri de 30-70%. 
 
În ceea ce priveşte bucătăria andaluză, în 
Granada se gătește din ingrediente simple, 
tradiționale, însă puțin diferit față de mâncarea 
tipic românească sau ungurească (putem face aici 
o comparaţie cu Salonta, unde se regăsesc ambele 
bucătării). Spre exemplu, ciorbele și supele nu se 
îngroașă cu nimic (ex. făină, smântână), nu se 
folosește ceapa sau usturoiul în mâncare. În 



schimb, totul are gust de mirodenii (busuioc, cimbru, măghiran, șofran, oregano, dafin, kurkuma 
etc). Boiaua (în special cea iute) nu se prea folosește, deși în bazarul de condimente am văzut că 
aceasta nu este chiar o noțiune necunoscută. Când este nevoie de ceva roșu în mâncare se 
folosesc cu precădere pastele de tomate. Cu siguranță vom duce cu noi câteva Bucătărie andaluză  
         rețete simple, de mâncăruri foarte gustoase și arătoase, care ne-au fost 
până acum cu desăvârşire necunoscute. 

 
Am servit aici în câteva rânduri pește, pui, salate 
cu ton și măsline și bineînțeles mâncarea 
tradițională spaniolă gătită din orez și fructe de 
mare, numită paella (se citeşte „paeia”). La fiecare 
masă de prânz și cină ni s-a servit câte o supă 
(linte, fasole, cartofi, năut, etc), un fel principal 
(șnițel, crochete, pește prăjit, salate, chifteluțe 
marinate, etc), o răcoritoare din lămâie și un desert 
(budincă, iaurt, cremă catalană, etc). Gazdele 
noastre au fost mai mult decât mulțumite de noi. 
Grupa salontană a mâncat întotdeauna tot ce li s-a 
servit, fără mofturi. Au existat grupe – desigur, vin 

Împreună cu Pepe, bucătarul nostru         aici elevi din toată Uniunea Europeană – care nu 
mâncau şi cărora, la capitolul culinar, pur și simplu nu li se putea face pe plac.  
Ne-am petrecut weekendul odihnindu-ne, după ce la sfârşitul de săptămână precedent am fost 

două zile consecutive în excursii, iar duminică noaptea am aşteptat cu nerăbdare veştile de-acasă 
aduse de însăşi doamna Zoe Nagy, director al Colegiului Naţional „Teodor Neş” şi manager al 
proiectului, sosită pentru a ne asista în ultima săptămână de stagiu, în vizită de monitorizare. 
 

 
Şi iată că la sfârșitul a două săptămâni petrecute 

pe meleaguri iberice, ne gândeam, unii dintre noi 
cu nerăbdare, alţii cu mici şi nedisimulate regrete, 
poate toţi cu puţină melancolie, la întoarcerea 
acasă. Ultimele zile în Spania s-au remarcat nu 
doar prin activitatea la firme, ci şi prin mulţimea 
activităţilor culturale, desfăşurate sub egida 
„Discovering Granada in Depth” (Descoperirea 
Granadei în Profunzime). În prima zi a ultimei 
săptămâni am vizitat Mănăstirea Cartuja (se 
citeşte „Cartuha”) din Granada, situată în 
cartierul universitar şi remarcându-se prin cel mai 

Mănăstirea Cartuja            bun exemplu de complex arhitectural baroc 
spaniol. Edificiul este înconjurat de o grădină superbă, iar clădirile sunt vechi de cinci secole, 
găzduind o vastă colecție de picturi, majoritatea capodopere ale lui Fray Juan Sánchez Cotan, 
pictor spaniol, care la vârsta de patruzeci de ani a renunţat la viaţa lumească, dedicându-se carierei 
monastice, canalizându-şi talentele spre pictura religioasă. Am vizitat apoi Catedrala din Granada 
şi „Capilla Real,” care găzduiește locurile de veci ale monarhilor catolici Regina Isabella I de 
Castillia şi al soțului acesteia, Ferdinand de Aragon, al fiicei lor Juana I şi a soțului acesteia Filip I 

„Frumosul” sau „Cinstitul” (care nu trebuie 
confundat cu omonimul său francez) și al fiului lor, 
Miguel da Paz. Am putut admira aici obiecte 
personale ale acestor monarhi, precum şi coroana 
regală și sceptrul. 

 
În cursul zilei de marţi am vizitat palatele 

sarazinilor din Spania, Generalife și Alhambra, bine-
cunoscute monumente de artă arhitecturală maură, 



care fac deliciul tuturor celor care vizitează această parte a Spaniei şi cărora, Washington Irving, 
celebrul autor american din secolul al XIX-lea le-a dedicat una dintre monumentalele sale opere. 

 
 

 
Grădinile Generalife 

 
Joi, după servirea mesei de prânz am vizitat 

parcul de științe, unde am putut vedea și chiar 
testa numeroase experimente din domeniile 
fizicii, chimiei, biologiei, astronomiei. Tot aici 
pot fi admirate Casa fluturilor tropicali, 
Planetariul, se poate vedea Granada din turnul de 
observație sau se poate pătrunde în lumea 
înaripatelor, asistând la demonstrații ale păsărilor 
de pradă. La intrarea în Parque de las Ciencias, 
cum i se spune în spaniolă, pe o bancă eşti 
întâmpinat de Albert Einstein (statuia lui), iar în 
vecinătatea casei fluturilor, însuşi Charles  

Grădinile Alhambrei           Darwin ne-a întovărăşit la masă. Întreg parcul a 
fost construit din fonduri europene și este vizitat zilnic de numeroase clase de elevi din școlile 
orașului. 

 
Am vizitat apoi muzeul de istorie al Andaluziei, 

un local modern, puternic amprentat de tehnologia 
ultimei generații, unde poţi învăţa o mulţime de 
lucruri interesante, în mod interactiv, prin 
intermediul unor ecrane mari care se comandă doar 
stând pe un senzor și indicând cu mâna. De 
asemenea, în cele patru săli uriașe ale sale se 
găsesc numeroase colecții: bani vechi (bancnote şi 
monede), jucării, pălării, obiecte de uz casnic, etc. 
De la un capăt la altul, pereţii sunt acoperiți cu 
planșe moderne, conţinând toate informațiile 
despre Andaluzia, ordonate cronologic. 

   Parque de la Ciencas: La masă cu Charles Darwin 
 

Ziua de joi s-a încheiat după cină în Albaizin, la o 
seara flamenco: trei dansatoare, un dansator, un 
cântăreţ si un chitarist ne-au încântat cu spectacolul 
lor, într-o mică „peșteră” (abia am încăput vreo 25 
de persoane). Am servit o Sangria originală, iar în 
final, din „mirador”-ul (punct de observaţie) de San 
Nicolas am putut admira Alhambra şi Generalife la 
lumina lunii şi a reflectoarelor ce luminează 
palatele și grădinile. 

 
 
Seară Flamenco în Albaizin 
 
 
 

 
 



 
Împreună cu Consulul general ale României la Sevilla 

 
Săptămâna nu a decurs fără peripeţii: în timpul plimbărilor cu autobuzul, prin Granada, uneia 

dintre elevele noastre i-a fost sustras din poşetă, portofelul conţinând actul de identitate şi banii. 
Au urmat bătăile de cap aferente anunţării evenimentului la poliţie şi procedurilor de procurare a 
unui act de călătorie acceptat de companiile aviatice. În ciuda neplăcerilor implicite, evenimentul 
a fost un prilej unic de a de a face cunoştinţă cu extraordinara amabilitate şi curtoazie a domnului 
Nicu Stan, consul al României la Sevilla, care a fost de acord să-i trimitem toate documentele 
necesare pe email, excelenţa sa urmând să ne trimită a doua zi un document de călătorie valid 
pentru eleva rămasă fără acte. La nici 24 de ore după prima convorbire, însăşi excelenţa sa, 
domnul Manuel Pleşa, Consul General al României la Sevilla, îşi anunţa vizita pentru a ne înmâna 
actul de călătorie, întocmit cu titlu gratuit (în mod normal costă 65 euro). L-am întâlnit la sediul 
MEP din Piața Trinidad şi am fost încă o dată plăcut surprinşi de promptitudinea şi serviabilitatea 
remarcabilă a acestor reprezentanţi ai României peste hotare. Îi asigurăm pe această cale de 
profunda noastră recunoştinţă. 

 
4. IBERIA BRITANICĂ: GIBRALTAR 
 

 
Weekendul a debutat timpuriu în această ultimă 

săptămână, vineri, după colocviul de evaluare a stagiului ce 
a constat din completarea unor chestionare, precum şi dintr-
o evaluare orală, în cadrul căreia toţi participanţii şi-au 
exprimat opiniile cu privire la proiect, întrunindu-ne cu toţii 
la „colțul Zafiro” pentru efectuarea unei excursii pe tărâm 
britanic, tocmai la Gibraltar. După un drum de vreo patru 
ore, de-a lungul căruia ne-au însoţit câmpurile de centrale 
electrice eoliene și panouri solare, plantațiile de măslini și 

cele de agave maguey – din care se face vestita băutură mexicană numită tequila – în care am 
traversat munţii prin patru tuneluri lungi şi am urmat coasta mediteraneană între Costa del Sol și 
Costa del Golf, în cele din urmă apare în faţa ochilor celebra stâncă a Gibraltarului. Ultimul oraş 
spaniol este La Linea de la Conception din provincia Cadiz, care nu este separat de oraşul britanic 
decât printr-o vamă ivită ca din pământ în mijlocul peisajului urban ce se întinde de ambele părţi. 

 

 
Gibraltar: Vedere spre rada portului 



 
Remus - Ghidul nostru, la Stanca Gibraltarului 

 
 
Am coborât din autocar și am trecut frontiera ca pietoni. Dincolo de vamă, surpriză: trebuia să 

traversăm pista aeroportului din Gibraltar. Datorită lungimii reduse a pistei se spune că acesta este 
al doilea aeroport ca periculozitate din lume. Atunci când aterizează sau decolează un avion, 
traficul auto şi pietonal este oprit prin barieră și semafor. Între zboruri, bariera se ridică, iar 
semaforul indică libera trecere. În piața centrală din Gibraltar, la punctul de informații pentru 
turiști, am primit gratuit harta turistică a oraşului. Însoţiţi de bunul nostru Remus, ghidul român de 
la MEP (originar de undeva de lângă Târgu Neamţ), am pornit să urcăm vestita stâncă a 
Gibraltarului, o rezervație naturală în care trăiesc, în libertate, maimuțe din specia macacilor. 
Legenda locului spune că atâta timp cât pe vârful muntelui vor trăi maimuțe, Gibraltarul va 
aparține britanicilor. Din vârf, priveliştea este absolut spectaculoasă: avioanele ce aterizează şi 
decolează, rada imensă a portului şi acrobațiile nautice ale celor întrăzneți. Am abandonat curând 
tovărăşia drăgălaşelor creaturi ce populează stânca Gibraltarului, lăsându-le în grija personalului 
rezervaţiei, care au evidenţa lor strictă şi se ocupă de vaccinarea şi hrănirea lor şi am luat-o la 
vale, pe străduţele înguste, cu pante accentuate, de 30-70 grade, cu gând să ajungem la mare, până 
ce, în final am dat peste o mică plajă cu apă limpede și cristalină. Ne depărtasem binişor de locul 
nostru de întâlnire, situat pe pământ spaniol, aşa că am luat un autobuz până în centrul oraşului. 
Preţurile suvenirurilor sunt extrem de pipărate: mai mari chiar decât în Spania. Ne-am întors la 
Granada seara târziu, obosiţi şi arşi de soarele locului unde Mediterana întâlneşte Atlanticul. 
 

 
Cordoba: Lângă Podul Roman 

 
5. CORDOBA 

Sâmbătă dimineaţa, după o scurtă odihnă, eram din nou apți de drum, de data asta pregătindu-ne 
să vizităm Cordoba, oraș antic, care a cunoscut gloria sub sarazini, când a fost unul dintre cele mai 



importante centre culturale, economice şi politice ale lumii medievale. Pentru prima dată de când 
ne aflam în Spania, drumul nostru nu a urmat o autostradă sau o șosea rapidă, ci un drum național, 
cu numeroase serpentine. Am vizitat centrul istoric al oraşului cu monumente de arhitectură 
datând, cele mai vechi, din antichitate, cu celebrul pod roman peste fluviul Guadalquivir, după 
care ne-am întors degrabă la Granada, căci seara era meci de fotbal, Barça – Granada, iar elevii 
noştrii, băieţi şi fete, nu voiau să rateze ocazia de al vedea pe Messi în acţiune. 
 

 
Cordoba: Braţ al fluviului Guadalquivir 

 
6. FINAL 

Stagiul nostru andaluz s-a încheiat duminică dimineaţa la ora 2, când Francesco, unul din 
angajații MEP a venit să facă inspecția apartamentelor, să verifice dacă totul este în regulă, după 
care ne-am luat bagajele şi ne-am îndreptat spre Malaga, aeroportul de unde urma să ne luăm 
rămas bun de la Spania. Zborul de întoarcere pe deasupra Peninsulei Iberice ne-a purtat mai întâi 
peste Munţii Sierra Nevada, apoi peste meseta castiliană, la nici 20 de kilometri de Madrid, 
traversând Cordiliera Cantabrică undeva la est de Bilbao şi atingând pământul francez după o 
traversare a Golfului Biscaya. Ne-am îndreptat apoi în linie dreaptă spre Paris, trecând peste 
estuarul Gironde la vest de Bordeaux, lăsând dedesubt în ordine oraşele franceze Cognac, Poitiers, 
Tours, Chartres, înainte de a ateriza pe aeroportul Charles de Gaulle. Din Paris traseul nostru a 
urmat o rută mai sudică decât la venire, trecând peste Elveţia, Germania şi Austria, urmând cu 
aproximaţie linia oraşelor Zurich, Saint Gallen, Innsbruck, Graz, Budapesta. 

 
 
 
 
Granada: Vedere de pe munte 

 
În încheiere, dorim să aducem mulţumiri 

colectivului de profesori implicaţi în proiect, 
participanţilor la prima sesiune a acestuia, care sub 
coordonarea domnului profesor Illyés Lajos, în luna 
ianuarie a.c., au fost adevăraţi deschizători de drum, 
netezind calea pentru noi, participanţii celei de-a 
doua sesiuni, precum şi doamnei director Zoe Nagy, 
managerul proiectului, care a coordonat nemijlocit 
toate activităţile acestuia. Pentru intrarea rapidă şi 
fără probleme în spaţiul Schengen, domnul Török 
László, primar al municipiului Salonta, a fost, la 
plecarea noastră în stagiu, semnatarul unui acord, 

care a fost grupului nostru de un real folos. Îl asigurăm pe această cale de gratitudinea noastră. 
 
 
Grădinile Alhambrei 

 



Se cuvine de asemenea să aducem calde 
mulțumiri echipei MEP din Granada – Mari 
Carmen Espartero Perales, Jésus Delgado, 
Francesco Truini, Sara Garcia Haut, Giulia 
Belligrandi, Remus Manolache, Petra Rážová și 
Anežka Součková – adevărați profesioniști care 
pun suflet în munca pe care o desfășoară și care 
au făcut ca perioada petrecută în Granada să fie 
una de neuitat. 

 
 
 

 
 
MEP - Colocviul de evaluare 

 
Ca dascăl implicat în acest proiect doresc să îi 

felicit pe elevii participanți la ambele fluxuri, 
sperând că certificatele obținute (Europass şi 
certificatul lingvistic spaniol) să îi ajute în viitoarea 
lor carieră și să-și amintească cu drag de această 
perioadă din viața lor când au stat pentru prima dată 
într-o țară străină, însoțiți de un profesor care le-a 
fost simultan și mamă și tată, consilier și psiholog, 
care i-a certat și i-a lăudat, purtându-le de grijă 

pentru a evita, în limitele posibilului, orice neplăcere. 
 

Dana-Maria Canahai 
 


