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Drumul spre Valencia a fost lung, pornind la ceas de seară cu autocarul pe ruta Iași – 

București. Eram  nerăbdători să începem o nouă experiență din viaţa noastră. După un zbor cu 

avionul de aproximativ 3 ore pe ruta București – Valencia, nu lipsit de temeri căci marea 

majoritate dintre noi nu mai zburaserăm cu avionul vreodată, ne-am cazat sâmbătă, 16 aprilie 

2016 la Hotel Olympia. 

 Prima săptămână din stagiu a fost superbă, plină de activități și de emoție mai ales atunci 

cand ne-am întâlnit cu reprezentanții partenerului nostru ESMOVIA – Training and Mobility: 

Diana Constantin, o româncă foarte draguţă stabilită de mulţi ani în Spania și Maria Angeles 

Ruiz Gamez, directoarea companiei. Ambele  s-au dovedit a fi extrem de prietenoase, amabile și 

încântate de prezența noastră. 

 Partenerul nostru ESMOVIA – Training and Mobility ne-a organizat în prima zi un mic 

tur al orașului în care am vizitat ,, Bursa Mătasii ,, (Lonja de la Seda) un monument gotic ridicat 

în secolul al XV lea, Centrul Istoric (Ciutat Vella) și Primăria (Ayuntamiento), iar după vizitarea 

acestor obiective turistice reprezentative ale orașului, ne-au invitat într-un local în care ne-au 

servit cu așa numitele ,,Tapas,, (Gustări).  

 După această zi superbă în care am vizitat o mică parte a orașului, care ne-a încântat 

enorm de mult prin frumusețea și stilul său aparte, am început stagiul de pregătire profesională.  

Am fost împărţiţi în echipe (1 sau 2 elevi) la diferite instituții precum: UNED (Biblioteca 

de la Universidad Nacional de Educación a Distancia), Fedacod (Federación de Entidades por el 

Codesarrollo y la Cooperación Internacional), Idiomas 247 (Just Languages S.L.), Xono Channel 

(Asociación para el desarrollo comunitario), Hotel Silken Puerta, Hotel NH Villacarlos, Hostel 

Ding Dong Palecete, Taronja School (Villa – Herba S.L.).  

 În cadrul acestor companii am desfășurat activități de documentare, de secretariat și 

relații cu publicul, de analiză și interpretare a textelor, de traductologie și literație digitală. 

Persoanele de la aceste companii care ne-au monitorizat pe fiecare dintre noi, s-au dovedit a fi 

foarte prietenoase și amabile, fapt pentru care am reușit să colaborăm foarte ușor și într-un mod 

plăcut fără a întâmpina dificultăți.  

 Prima săptămână a trecut foarte repede, noi având un program destul de încărcat, 

deoarece am vrut ca în timpul liber să vizităm și cât mai multe locuri. Eram fascinați de tot ce era 

in jurul nostru, de la palmieri și clădiri foarte înalte și frumoase până la locuri și obiective 

turistice de-a dreptul splendide.  

 Cardul de transport care ne-a fost dat de către Esmovia ne oferea posibilitatea să circulăm 

liber pe mijloacele de transport în comun (metrou sau autobuz) 

 În Valencia, la începutul săptămânii am vizitat Bioparcul (Parque Zoológico) una dintre 

cele mai mari grădini zoologice din Europa cu diferite specii de animale ce trăiesc în habitatul lor 

natural. A fost incredibil de frumos să te plimbi și să observi foarte aproape de tine multe 

animale cu diferite gesturi care mai de care amuzante (lemurieni, multe specii demaimuţe, 



suricate, feline, elefanţi , etc ). În drum spre Bioparc, am trecut prin Grădinile Turia ( Jardin de 

Turia), fascinante prin faptul că pe albia unui fost râu au fost amenajate parcuri imense, piste 

pentru biciclişti, terenuri de fotbal sau baschet.  Ne-am bucurat de vremea frumoasă și am 

admirat împrejurimile. Am vizitat Portul Juan Carlos și minunata plajă din Valencia. În cursul 

săptămânii câţiva din noi am fost pe mărețul stadion din Valencia ,,La Mestalla,, unde am putut 

urmări un meci foarte frumos. Am fost impresionaţi de atmosferă incredibilă de pe stadion, toţi 

spectatorii erau “trup şi suflet“ pentru echipa ai căror fani erau. Au aplaudat şi au cântat pe toată 

durata meciului, o atmosferă total diferită de cea întâlnită pe stadioanele noastre. 

 La sfârșitul primei săptămâni am vizitat Complexul cultural și arhitectural modern Orașul 

Științelor și Artelor (Ciudad de las Artes y las Ciencias) ce include Oceanograful (Oceanográfic), 

Muzeul de Științe Prințul Felipe (Museo de las Ciencias, Principe Felipe) și Hemisfericul. 

Muzeul de Științe Prințul Felipe, ne-a impresionat pe toți prin faptul că promovează învățarea 

științelor prin intermediul experienței. După vizitarea Muzeului de Științe am fost să vizităm 

Oceanograful ce cuprinde 500 de specii marine printre care rechini, lei de mare sau pinguini. Am 

fost super încântați că am avut ocazia să vedem toate aceste specii marine pe care înainte le 

puteam vedea doar la televizor în diferite documentare.  Am fost extrem de încântaţi de 

spectacolul pe care l-am urmărit la Delfinariu în cadrul căruia 10 delfini au făcut extrem de multe 

acrobaţii smulgând aplauzele unui public extrem de numeros. 

La final, ne-a mai rămas timp să vizităm Hemisfericul care are forma unui ochi și 

adăpostește o sală de cinematograf IMAX, un Planetariu și Laser. Pe ecranul cinematografului se 

derulează filme ce prezintă ultimele descoperiri tehnologice,  curiozități, explicații din diferite 

domenii, de la medicină și biologie, până  la astrologie și tehnologii inovative.   

A început şi a doua săptamână din stagiu, care a fost plină de activități și ne-am bucurat 

mereu de timpul liber plimbându-ne prin oraş. Ne-am continuat programul de practică, începând 

deja să ne îmbunătățim modul de a lucra. După lucru, rătăceam ore întregi prin minunatul oraș și 

făceam cumpărături din magazinele de suveniruri vrând parcă să luăm o bucățică din Valencia cu 

noi înapoi acasă și să ne putem aminti această experiență.  

În ultima zi de practică, vineri,  toți am avut emoții, când ne-am luat „La revedere” de la 

foştii colegi de serviciu, și toți am avut un ușor sentiment de tristețe când ne-am gandit că stagiul 

este aproape de final. Nu am avut prea mult timp să fim triști deoarece am fost înconjurați numai 

de oameni pozitivi care ne-au tratat într-un mod foarte plăcut. Deja săptamâna fiind pe terminate, 

ne-am pus la punct „jurnalele” de lucru, unde am notat toate activitățile desfășurate și orarul şi 

am completat chestionarele finale. Am stabilit o intâlnire cu echipa Esmovia, pentru a pune la 

punct toate documentele și pentru a preda „jurnalele” cu dovada numărului de ore de practică 

efectuate. Am prezentat temele finale, echipa Esmovia fiind foarte încântată de seriozitatea şi de 

calitatea temelor noastre. În aceeași zi ne-au inmânat și certificatele de participare şi certificatele 

Europass ce vor fi piese importante de acum încolo la dosarul nostru personal. A fost o întâlnire 

foarte specială, plină de emoții şi am plecat  foarte bucurosi  la finalul întâlnirii pentru că 

puținele ore petrecute în sediul Esmovia au fost petrecute alături de  oameni cu adevărat 

minunați. 

După ce ne-am luat „Rămas bun!” de la echipa Esmovia respectiv de la toate persoanele 

pe care le-am cunoscut acolo, și am făcut ultimele cumpărături, am mai făcut o ultimă plimbare 

prin oraș înainte de a ne pregăti pentru drumul lung spre acasă. Pe 30 aprilie, seara, deja eram în 

drum spre aeroport, tot drumul povestind despre cat de minunată a fost această experienţă.  



După zborul cu avionul de la Valencia spre Bucuresti, am zăbovit câteva ore pe aeroportul din 

Bucureşti, luând apoi un alt avion spre Iaşi.  

Ne-am bucurat de experiența noastră, o experiență de neuitat, care ne-a marcat, care ne-a 

făcut să ne gândim la ce ne dorim mai departe în viitor. Am devenit conştienţi că putem obține 

ceea ce ne dorim numai dacă muncim cu adevarat. Şansa pe care am avut-o să locuim şi să 

lucrăm 14 zile în Spania, înconjuraţi de vorbitori nativi de limba spaniolă ne-a făcut să iubim şi 

mai mult această limbă pe care o studiem la şcoală.  

Din păcate timpul a trecut prea repede pe durata acestui stagiu cum mereu se intâmplă în 

momentele frumoase din viață. Însă noi am profitat de fiecare moment, bucurându-ne din plin de 

toată această experienţă europeană. 

Acest proiect a fost și va rămâne foarte important pentru noi, ne-a invațat lucruri noi, ne-a 

oferit multe cunoștințe, multe emoții și mulți prieteni spanioli. Cu siguranță vom mai participa la 

proiecte ca acesta pe viitor, dacă vor mai fi astfel de ocazii. 
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