
 

 

Opinii ale participanţilor la stagiul lingvistic 

 

 

“Proiectul Erasmus + KA1 VET  mi-a oferit șansa de a participa la un stagiu de doisprezece zile în 

Valencia unde am învățat o multitudine de lucruri despre cultura și civilizația Spaniei, cât și despre limba 

acestei țări. Proiectul acesta a însemnat pentru mine o experiență unică. Totul a început ca și o provocare prin 

care mi-am testat curajul și cunoștințele. Am avut șansa să cunosc și să comunic cu oameni noi, cu o altfel de 

gândire și viziune, să vizitez locuri minunate și să simt pe propria piele greutatea unei zile "la serviciu".          

Datorită acestei oportunități îmi doresc și mai mult să îmi dezvolt abilitățile lingvistice, astfel încât să pot 

aplica pentru studii superioare în Spania.” 

                                                                                                                                Iulisa Claudia, clasa a IX-a F 

 

 

„Stagiul la care am participat a reprezentat pentru mine una dintre cele mai mari oportunități pe care 

le-am avut până acum. În cadrul acestuia, am avut alături de mine oameni minunați pe care mă bucur că i-am 

cunoscut și am avut parte de o experiență de neuitat care totodată mă va ajuta pe viitor. Participarea în cadrul 

acestui proiect m-a făcut să realizez cât de important este viitorul meu și că trebuie să muncesc cât mai mult 

pentru ca acesta să fie cât mai strălucit.  

Această experiență mi-a lăsat un sentiment plăcut și amintiri deosebite!” 

              Burlacu Bianca, clasa a X-a G 

 

 

„Stagiul de pregătire din Valencia a reprezentat ocazia perfectă de a-mi îmbunătăți cunoștințele de 

limba spaniolă, de a învăța să fiu mult mai organizat și să folosesc pașii cei mai eficienți pentru rezolvarea 

unei sarcini de lucru. Datorită acestui proiect am avut ocazia să văd un oraș superb, cu obiective turistice 

deosebit de frumoase și să colaborez cu persoane minunate de la care am avut în fiecare zi ceva de învățat.” 

                                                                                                                       Canefce Alexandru, clasa a X-a G 

 

 
          „Am avut privilegiul să fiu unul dintre participanţii la stagiul lingvistic din cadrul proiectului Erasmus, 

fiind pentru mine una dintre cele mai uimitoare experienţe trăite vreodată. Pe lângă experienţă profesională 

am avut ocazia să intru  în contact cu o cultură nouă, cu persoane noi şi totodată să  pot pune în practică 

cunoştinţele lingvistice pe care le-am acumulat în anii de liceu.   

 Pot spune că acest proiect şi-a atins scopul, acesta fiind dezvoltarea competenţelor IT şi a celor lingvistice în 

vederea adaptării la cerinţele actuale de pe piaţa muncii.   

 De asemenea participarea mea în cadrul acestui proiect a contribuit la dezvoltarea personalităţii mele, fiind 

nevoit să iau decizii şi să fiu responsabil.” 

              

                                                                                                                       Damaschin  Robert, clasa a XI-a F  

 

 

 

„Tot ceea ce am învățat şi exersat în acest proiect o să îmi fie de folos, sunt foarte sigură de toate 

acestea. În primul rând mi-am îmbogățit cunoștințele de limba spaniolă pe care o învăţ de caţiva ani la şcoală, 

am avut ocazia să practic această limbă chiar în Spania şi am cunoscut mentalitatea persoanelor din Valencia. 

În al doilea rând am lucrat într-o companie ce mi-a deschis ochii spre domeniul turismului, ce m-a ajutat să 

realizez că o carieră în acest domeniu, ar fi pe placul meu. Nu în ultimul rând experiența Erasmus a fost ceva 

inedit ce mi-a permis să vizitez o țară nouă, pentru mine. Aşadar mi-a făcut o deosebită plăcere să observ că 

oamenii sunt deschişi şi prietenoşi astfel întregul stagiu a fost o adevărata aventură ce a meritat, merită şi sunt 

sigură că dacă aş mai avea ocazia de a participa nu aş da înapoi.” 

                                                                                                                Cobzaru Ana- Ecaterina, clasa a X-a G 

 

 



 

“Acest stagiu m-a ajutat să descopăr alte personalităţi, alt mod de viaţă şi cum să mă port într-un 

mediu diferit de cel de acasă, într-un mediu profesional. Mă bucur că am reuşit să particip la acest minunat 

proiect deoarece am cunoscut multe persoane care m-au învăţat tradiţiile lor şi care s-au purtat frumos cu noi 

chiar dacă eram străini. Profesional a însemnat enorm pentru mine, exersând limba spaniolă în mijlocul 

vorbitorilor nativi de limbă spaniolă dar şi am exersat şi mi-am format competenţe IT specifice 

traductologiei. 

Acest stagiu m-a ajutat să mă descopăr şi să mă descurc în orice situaţie. Aş repeta această experienţă cu 

drag.” 

                                                                                                                         Merişescu Andrei, clasa a XI-a F 

 

 

 

„Pentru mine stagiul de formare lingvistic a însemnat foarte mult, atât în îmbunătățirea limbii spaniole 

și a traductologiei, cât și în cunoașterea culturii și a obiceiurilor acestei țări. Faptul că am fost repartizați în 

diferite instituții pentru a exersa traductologia și competențele digitale ne-a ajutat foarte mult, deoarece am 

avut ocazia de a lucra cu nativi spanioli, iar acest lucru este foarte important atunci când înveți o limbă nouă. 

Mă bucur foarte mult că am participat la acest proiect.” 

                                                                                                                    Herghelegiu Mihaela, clasa a X-a G 

 

 

 

„Acest proiect mi-a oferit oportunitatea de a călători și de a învăța lucruri noi de care voi avea nevoie 

în viitor în meseria de traducător. Consider că acest stagiu a fost unul dintre cele mai interesante lucruri de 

până acum și sunt foarte mulțumită de tot ceea ce s-a întâmplat pe parcursul său, cunoscând oameni noi, 

locuri noi, poate cunoscându-mă și pe mine un pic mai mult. Pot garanta faptul că participarea în cadrul 

proiectului Erasmus reprezintă un salt către un viitor mai bun și mi-a oferit amintiri de neuitat pe care le voi 

putea povesti cu mare drag oricui.” 

 

Luiza Maria Mateciuc, clasa a X-a G 

 

 

“Acest stagiu a fost o experienţă fantastică pentru mine încă din prima zi. A fost o experienţă la care 

nu visasem până atunci, care mi-a adus multe idei despre cum ar putea arăta viitorul meu. Am cunoscut foarte 

multe persoane noi, am acumulat multe cunoştinţe referitoare la limba spaniolă, traductologie şi IT, am văzut 

diverse locuri extraordinare și pot spune că m-am cunoscut mai bine pe mine însămi în diferite situații.” 

Arnăutu Adina Maria, clasa a X-a G  

 

 

„Acest proiect a fost o experienţă de neuitat. M-a ajutat să îmi dezvolt atât competențele lingvistice, 

dar și cele în domeniul IT. Mi-a oferit șansa de a cunoaște o țară pe care doream să o vizitez de mult timp. 

Mi-a oferit oportunitatea să ajung în locuri în care nu se ajunge așa ușor, dar mai mult mi-a dat ocazia să plec 

cu niște colegi de proiect și să mă întorc cu prieteni adevăraţi. Am petrecut două săptămani în Valencia 

alături de cele două doamne profesoare minunate care ne-au ajutat și ne-au învătat multe pe parcursul 

desfășurării proiectului, alături de mentorii pe care i-am avut în companiile în care am lucrat. Acest proiect 

este și va rămane una dintre cele mai mari realizări ale mele.” 

                                                                                                                      Balan Alexandru, clasa a X-a G  

 

 

„Acest proiect este un pas pentru dezvoltarea capacităţilor fiecărui elev, precum si o şansă de a 

decoperi lucruri noi şi de a interacţiona cu diferite persoane.Mă simt norocoasă ca am putut participa la un 

astfel de proiect şi încurajez toţi elevii să nu ezite în faţa acestor oportunitaţi, dacă le au! În firma unde am 

făcut practică am fost primită cu multă caldură iar tutorele meu s-a implicat şi m-a ajutat cu tot ce am avut 

nevoie. Practica la o firmă cu recunoaştere internaţională  mi-a permis să mă exersez în domeniul în care voi 

lucra după terminarea studiilor.”                                                                                  

                                                                                                                       Mădălina Mogîldea, clasa a XI-a F  



 

„Stagiul la care am participat a reprezentat o adevărată ocazie de cunoaştere, de la persoane noi la 

cultura spaniolă. Prin activitățile profesionale desfăşurate cât şi cele culturale ne-am imbogățit competențele 

de comunicare, de traductologie, IT, de lucru în echipă şi adaptare într-un nou mediu. Acest proiect ne-a 

arătat o nouă imagine despre munca în afara țării noastre.” 

                                                                                                                       Rotariu Anda Iulia, clasa a IX-a F  

 

 

 

„Datorită proiectului Erasmus am avut oportunitatea de a învața mult mai bine limba spaniolă și 

engleză, în special în domeniul traductologiei. Mi-am îmbunătățit și competențele digitale. Am cunoscut în 

Valencia multe persoane amabile, adevăraţi prieteni, mai ales în compania în care am desfăşurat stagiul de 

practică, persoane care mereu m-au ajutat totdeauna când am avut nevoie.A fost o experiență unică pe care 

nu o voi uita niciodată!” 

                                                                                                              Iovan Maria Andreea, clasa a XI-a F  

 

 

 

„Pentru mine a fost o experienţă extraordinară în care am învăţat foarte multe lucruri care mă vor 

ajuta în viitor. Participarea la acest proiect a trezit în mine noi vise care se leagă de ceea ce am văzut în 

Valencia. Consider că proiectul Erasmus şi-a atins scopul deoarece am atins toate obiectivele propuse în acest 

proiect: am exersat limba spaniolă, ne-am îmbunătăţit competenţele de traductologie şi IT, am lucrat în 

echipă, am aflat multe despre cultura spaniolă. Dacă aş mai avea ocazia aş mai participa cu drag la un astfel 

de proiect.” 

                                                                                                                       Loghin Raluca, clasa a XI-a F  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


