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A DOUA ÎNTÂLNIRE ÎN CADRUL PARTENERIATULUI 

EDUCAŢIONAL ÎNTRE LICEUL TEORETIC  

“DIMITRIE CANTEMIR” IAŞI ŞI LICEUL TEORETIC  

“MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA” CHIŞINĂU 

 

În zilele de 6, 7 şi 8 noiembrie 2014, a avut loc, la Chişinău, a doua 

întâlnire din cadrul parteneriatului educaţional care promovează colaborarea 

dintre Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi şi Liceul Teoretic “Miguel de 

Cervantes Saavedra” Chişinău. Parteneriatul educaţional între cele două 

instituţii vizează următorarele aspecte: defăşurarea unor activităţi comune 

(vizite, concursuri, dezbateri, ateliere de lucru), schimb de experienţă privind 

activitatea profesională şi managerială, inclusiv schimb şcolar de cadre 

didactice şi elevi, promovarea limbii spaniole şi culturii hispanice, dinamizarea 

colectivelor de elevi în iniţierea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

lingvistice. 

Delegaţia de cadre didactice de la liceul nostru a fost primită de d-na 

director prof. Ana Ivlev, profesori şi elevi de la Liceul Teoretic “Miguel de 

Cervantes” din Chişinău, cu deosebită ospitalitate, într-o atmosferă destinsă şi 

plăcută. Gazdele au oferit un program variat, intersant, interactiv, motivant, care 

a generat experienţe de cunoaştere şi intercunoaştere, dorinţa mărtursită a 

cadrelor didactice, dar şi a elevilor de a asigura continuitate proiectului. A fost o 

ocazie extraordinară de a consolida o prietenie frumoasă, de a vizita locuri 

minunate, care vor rămâne întipărite în memoria oaspeţilor, de a realiza o 

colaborare fructuoasă între liceele noastre, de a facilita, pe de o parte, 

cunoaşterea şi vizitarea obiectivelor turistice şi culturale din ţările noastre, iar, 

pe de altă parte, de a lua contact cu realităţile educaţionale din şcolile noastre 

partenere. 

 

   
 

Delegaţia de la liceul nostru a participat la câteva secvenţe de lecţii la 

Liceul Teoretic „Miguel de Cervantes Saavedra”, urmate de dezbateri, precum 

şi la un apreciat program artistic în limbile română şi spaniolă, care a fost 

susţinut de elevii liceului gazdă. De asemenea, s-a efectuat turul oraşului 
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Chişinău, care a fost plăcut şi interesant (Catedrala, Statuia lui Ştefan cel Mare, 

Parcul Scriitorilor, Arcul de Triumf, clădirea Primăriei etc.). Oaspeţii au fost 

impresionaţi în mod deosebit de Complexul muzeal Orheiul Vechi de pe Valea 

Răutului, precum şi de ansamblul arhitectural al Mănăstirii Curchi, leagăn al 

spiritualităţii naţionale. Au fost admirate: frumuseţea bisericilor, splendoarea 

peisajului, sfinţenia locului.  

 

 

   
 

Din partea liceului nostru, la activităţile comune desfăşurate la Chişinău 

au participat: prof. dr. Anca Dimitriu – director, prof. Iuliana Anton – director 

adjunct, prof. Beatrice Balaur – iniţiator al parteneriatului, prof. Vicenta 

Revert– lector spaniol, prof. Daniela Munteanu – consilier educativ, prof. dr. 

Ana - Irina Iorga, prof. Elena Toboşeriu.  

 

 


