
Committée Europe

- experienţe multiculturale pentru tineri



La drum,
împreună…



Purple Nest…

Huruit 

îngrozitor de 

la rolele 
valizelor… 

O uşă nu se 

deschide cu 

nicio cartelă. 

Fetele 

coboară pe 

rând să 

schimbe 
cartelele…



Este ora 3 a.m. Se aud multe duşuri curgând şi foarte multe voci (de 
fete)… Apoi, nimeni nu mai aude nimic… Somn adânc…



A doua zi dimineaţă, cei mai harnici au luat chiar şi micul dejun la hotel, 
ceilalţi doar au visat la el, până la… prima îngheţată. 

Pornim la plimbare prin Valencia…



şi mergem noi… şi iar 
mergem….













Suntem în Oraşul ştiinţelor şi 

artelor…. Pauzele de odihnă sunt 
din ce în ce mai dese şi mai lungi...





Oboseala ne 
copleşeşte 
mai mult 
decât orice 
noutate sau 
frumuseţe… 
- Vrem apă ! 
- Nu mai are 
nimeni apă?



Să nu spuneţi că… nu aţi văzut Oceanografico… (!)

… Oboseală şi o anumită “tristeţe”, pentru că … 

drumul trebuie străbătut şi înapoi…



“Tribuna oficială” – primarul Valenciei (la mijloc) şi cei 3 

organizatori: Maria Elena Mijalios (American School), Joan 

Marco (Escuela 2), Hector-Xavier Salvo (Escuelagavina)

Ziua următoare

Deschiderea: Town Hall



Primim din partea gazdelor “mici” atenţii, cum ar 

fi această carte de 3 kilograme… care face 

parte acum din “patrimoniul” şcolii noastre…



Colegiul Naţional “Calistrat Hogaş”… La balcon…







ne pregătim pentru o “Vânătoare” citadină



Scavenger Hunt – pe baza unor indicii, elevii trebuie 

să răspundă mai multor întrebări. Ei cercetează în 
detaliu câteva dintre reperele Valenciei…



Luăm cu asalt Piaţa centrală…







La Lonja…





Catedrala







E timpul să luăm o pauză !



În final, pornim spre Staţia de tramvai “Pont 
de fusta”… Mergem la PLAJĂ!!!



Ghinion! Tramvaiul “special” are o defecţiune… 
În staţie, … şedinţă foto cu prelungiri…



… şi multe aplauze pentru toate tramvaiele care treceau, 

însă… niciunul nu era tramvaiul nostru “special”…





Timpul de plajă a fost împărţit cu cel pentru 
masa de prânz şi… cu amândouă ERAM ÎN 
ÎNTÂRZIERE…



La toate acestea, s-au adaugat multe alte restricţii, legate de 
faptul că nivelul apei Mediteranei… nu trebuia să treacă de 
genunchi, drept pentru care… unii dintre noi au făcut “baie” 
îmbrăcaţi…



Ne îndreptăm spre şcoala noastră – gazdă… La ora 16.30 

fix, autobuzele American School se îndreaptă spre toate 

zările Valenciei… Activităţile din prima zi au luat sfârşit… 

Host families… 



A doua zi: LIPDUB (3 

sesiuni), iar după amiază –

activităţi de învăţare prin 

cooperare…



Activităţi de teambulding… Participă elevii noştri, cei 

din Olanda şi gazdele de la American School, 

profesori şi elevi.



Atenţie… se filmează!



Cel mai mult s-a repetat la “vestiare” - principalele 

vinovate pentru faptul că în sălile de clasă (alăturate 

sau îndepărtate, nu contează)… cursurile nu s-au mai 

putut desfăşura “normal”… ZGOMOT ASURZITOR !





Activităţi de învăţare colaborativă 

în echipe multinaţionale…





A treia zi… Picanya



Activităţi sportive de sensibilizare a tinerilor 

faţă de persoanele cu nevoi speciale…



Ştafetă în scaune mobile…



Cu ieşiri dese în “decor”…





“Prinşi” de atâtea 

jocuri, unii dintre noi 

au întârziat foarte 

mult la repetiţii…



Repetiţii pentru spectacol…



După amiază, vizionare spectacol cu vorbitori nativi de limbă engleză

Picanya Theatre



Seara, discotecă la A.S.V.



A patra zi: PREGĂTIM 
GALERIA FOTO



… O ADMIRĂM



Vecini de galerie… Alexander von Humboldt, Germania



Mini-SPECTACOL-ul nostru…





După amiaza, timp “liber”, petrecut cu familia gazdă…, bagaje…



Seara – o şedinţă de lucru a profesorilor 
(destul de “tensionată”…)



Cina pregătită de profesorii de la Escuela 
2… şi servită de însuşi Directorul şcolii



Mulţumim gazdelor din Valencia, profesori, elevi, părinţi... pentru:

CĂLDURĂ SUFLETEASCĂ

PREOCUPARE

DĂRUIRE

IMPLICARE

CAPACITATE DE COLABORARE

IMAGINAŢIE

OSPITALITATE

PRIETENIE

SERIOZITATE

INTERES PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR

LECŢIA DESPRE CEEA CE ÎNSEAMNĂ “A LUCRA ÎN ECHIPĂ”

EFORTUL FINANCIAR

TIMPUL ŞI ENERGIA SACRIFICATE

… et caetera …


