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 În perioada 25-29 martie, Liceul Teoretic Lucian Blaga Constanța a avut oaspeți din 

cadrul programului de mobilitate Erasmus+ ’’Our cultures embrace Europe”/ “Nuestras 

culturas abrazan Europa”. Scopurile activităților de jobshadowing din proiect au vizat 

îmbunătățirea abilităților lingvistice în limba engleză și franceză, cunoașterea și înțelegerea 

organizării sistemului educațional din România, strategiile inovative de predare, identificarea 

exemplelor de bune practici pentru proiectele viitoare. Profesorii din Spania, participanți la 

activitățile de job shadowing au avut ocazia să intre în contact direct cu un alt sistem de 

invățămant, să îl compare cu cel propriu, să împărtășească idei, opinii, exemple de bună 

practică, să participe la ore de curs alături de profesori și elevi de la Liceul Teoretic Lucian 

Blaga Constanța.  

  Astfel, luni, 25 martie, directorul instituției de învățământ, prof. Iuliana Linea, a 

primit delegația din Spania, de la școala CEIP Jose Maria del Moral de Tomelloso, formată 

din prof. Andrea Torres Moreno, prof. Isabel M. Gento Lozano și prof. Mihaela Angelescu. 

Au avut loc discuții interesante despre sistemul de învățământ preuniversitar din România și 

cel din Spania. A doua zi, delegația de profesori din Spania a asistat la orele de limba română 

și matematică desfășurate la clasa a III-a C (înv. Florența Simion) și la clasa a III-a B (înv. 

Iuliana Gârbă). Zilele de miercuri și joi au fost alocate cursurilor de limbi străine, limba 

franceză cu clasa a V-a C (prof. Ilona Ioniță)  și cu clasa a V-a B (prof. Iuliana Linea) și limba 

engleză cu clasa a V-a A (prof. Daniela Borlovan). De asemenea, în fiecare zi,  prof. Andrea 

Torres Moreno și prof. Isabel M. Gento Lozano au prezentat, fiecărei clase asistate,  instituția 

de învățământ din Spania, unde acestea predau. Programul de mobilitate la Liceul Lucian 

Blaga s-a încheiat cu o activitate transdisciplinară: scrierea de scrisori de către elevii români 

pentru elevii din Spania, sub îndrumarea prof. Iuliana Linea și prof. Andreea Anastasoaie.  



  Cele două profesoare din Spania alături de prof. Mihaela Angelescu, cea care dezvoltă 

programul românesc în orașul Tomelloso, au fost foarte încântate și au declarat: ,,Am observat 

alte metodologii în predarea diferitelor domenii. Liceul Teoretic "Lucian Blaga", situat în 

orașul Constanța, este un centru care are multe caracteristici cu al nostru, elevii săi învață 

aceleași limbi ca noi: engleză și franceză. Am putut aprecia, după ce am participat la 

cursurile lor, că există o diferență notabilă între învățarea celor două limbi, deoarece engleza 

este învătață din primul an, iar limba franceză este implementată mai târziu. În orice caz, 

elevii au fost foarte interesați de prezentări și de cunoașterea școlii noastre din Spania. Elevii 

români ne-au prezentat flori ca un semn de respect și admirație fată de profesia noastră. Un 

mare gest!”De asemenea, au dorit să scrie și în cartea de onoare a liceului: „Mulțumim pentru 

primirea caldă. A fost o mare plăcere să împărtășim proiectul nostru Erasmus cu școala dvs. 

unde am învățat multe. ” 

Director,                                                         Consilier de imagine, 

Prof. Elisabeta Ana Iuliana LINEA           Prof. Simona  DRAGOMIR 
 

 



 

 



 

 


