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La dechiderea oficială a seminarului de contact au participat dl. Juan José Murillo, 

directorul Departamentului de Educaţie din Melilla, adresându-ne un cuvânt de bun venit, şi 

Dr. Sebastián Sánchez de la Universitatea din Granada, care a susţinut o prelegere pe 

problematica multi- şi inter- culturalităţii. D-na Maria Dolores López Mollo, coordonatoarea 

unităţii Comenius-Grundtvig din cadrul AN Spania, a realizat prezentarea Longlife Learning 

Programme, iar d-na Ana Carmen del Canto, a descris componenta Comenius şi formularul 

de candidatură. În cadrul European Market-ului fiecare delegaţie a prezentat materiale 

despre ţara de provenienţă, instituţia pe care o reprezintă, precum şi produse tradiţionale, 

constituind cadrul informal în care s-a putut contura o imagine de ansamblu asupra 

instituţiilor reprezentate, precum şi a ideilor de bază ale proiectelor dorite. Activităţile pe 

grupuri de interes au reprezentat o urmare firească a discuţiilor formale şi informale. 

Grupurile au desfăşurat discuţii privitoare la tematica propunerilor de proiect, a obiectivelor 

vizate, a activităţilor prevăzute pentru atingerea obiectivelor, a instrumentelor de evaluare şi 

a strategiilor de diseminare şi valorizare, precum şi a aspectelor practice legate de 

mobilităţile transnaţionale. Toate acestea s-au finalizat cu întocmirea fişelor propunerilor de 

proiecte. În cadrul activităţii în plen reprezentanţii grupurilor au prezentat fişele propunerilor 

de proiect, ca urmare a negocierii aspectelor discutate.  

Vizita la şcoala “IES Juan Fernández” a constituit un prilej deosebit pentru a cunoaşte 

sistemul educaţional spaniol şi ambientul multicultural în care se desfăşoară procesul 

educaţional, pentru a dialoga cu cei care se îngrijesc de buna funcţionare a instituţiei şi a ne 

informa cu privire la activitatea pe care şcoala o realizează în domeniul educaţiei 

interculturale şi cel al cooperării europene. Cele două perioade de timp liber au oferit 

posibilitatea unor scurte plimbări, iar vizitarea Centrului istoric – Old City (cu ghid) a 

reprezentat momentul contactului nemijlocit cu istoria de 500 de ani a unei aşezări spaniole 

aflată pe continentului african.  

Evaluarea seminarului a constituit finalul activităţilor formale înscrise în program. 



Programul propus de către organizatori a fost unul realist, echilibrat şi flexibil: 

activităţile formale au alternat cu cele informale; discuţiile individuale au continuat cu 

discuţiile de grup; timpul necesar găsirii de parteneri şi cel alocat pentru discuţii, negocieri şi 

redactarea în linii mari a propunerii de proiect s-a dovedit a fi suficient şi toţi participanţii l-

au fructificat la maxim; timpul liber necesar pentru cunoaşterea oraşului, precum şi 

modalităţile propuse – două perioade de timp liber pentru contact individual cu mediul şi o 

activitate realizată cu ghid au fost potrivite cu specificul localităţii. Participanţii la seminar s-

au bucurat de prezenţa câtorva reprezentanţi ai agenţiilor naţionale care au monitorizat 

activitatea grupurilor de lucru şi care cu mult profesionalism şi tact i-au consiliat pe 

participanţi şi au acordat sprijin în redactarea fişelor de proiect. Impresiile participanţilor au 

fost pozitive în toată dimensiunea seminarului: atmosfera a fost una de muncă intensă, de 

seriozitate, marcată de dorinţă de a stabili contacte, de a găsi parteneri şi de a realiza 

propuneri de proiect realiste şi de succes; hotelul ales a fost confortabil atât în privinţa cazării 

şi a meselor, cât şi prin faptul că activităţile s-au desfăşurat tot în incinta hotelului. 

Comunicarea oficială s-a desfăşurat în limba engleză, dar discuţii informale s-au 

purtat şi în alte limbi cunoscute de participanţi. Negocierea parteneriatelor s-a desfăşurat cu 

multă uşurinţă, fiecare membru al parteneriatului enunţându-şi ideile şi punctele de vedere 

fără reţinere şi afişând respectul cuvenit faţă de ceilalţi parteneri. Aşadar, toţi partenerii au 

pornit de pe poziţii egale, ca în cele din urmă potenţialul coordonator de proiect să fie agreat 

de toţi partenerii şi să accepte coordonarea proiectului.  
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