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Întâlnirea  cu  „ÎNGERUL PĂZITOR” 

 

 

Mobilitatea în Spania,  la „Colegio Santo Angel de la Guarda”  din Badajoz,  a fost 

impresionantă de la întâmpinarea călduroasă  până la bun rămasul la fel de călduros.   Elevii din 

colegiu,  implicaţi în proiect, aveau desenate drapelele ţărilor partenere şi când am ajuns pe 

străduţa unde se afla şcoala au alergat către noi strigând „Bun-venit”, în spaniolă. Vremea a fost 

la de călduroasă:  40˚C. La intrarea în şcoală ne-a întâmpinat un înger, minunat sculptat în piatră, 

care ţinea ocrotitor de după umeri un copil. Îngerul păzitor al fiecărui copil a dat numele acestei 

frumoase instituţii de educaţie. 

Badajoz este un oraş din vestul Spaniei, care se află pe malul stâng al râului Guadiana şi 

care a fost fondat de mauri în anul 875. Acest oraş se află în provincia Extremadura, la graniţa cu 

Portugalia, la jumătatea drumului dintre Lisabona, Madrid şi Sevilla. 

Am participat pentru a doua oară într-o mobilitate K2 şi eram sigură că aşteptările mele 

nu vor fi înşelate. Săptămâna 13-17 mai 2019  a fost bogată în activităţi cu elevii, dar   şi cu 

profesorii. Activităţile s-au desfăşurat pe echipe, elevi din toate ţările partenere(Anglia, 

România, Italia, Spania, Portugalia, Turcia) făceau parte dintr-o echipă. Astfel s-au legat 

prietenii, elevii au colaborat şi au completat caietul de sarcini al mobilităţii. S-a respectat cu 

stricteţe graficul activităţilor din proiect. În primele două zile echipele de elevi ale ţărilor 

partenere au prezentat PPT-uri cu activităţile derulate în cadrul fiecărei ţări. Am fost mândră de 

elevii noştri, de modul în care au fost realizate activităţile din şcoala noastră din Brăila, de 

engleza vorbită de elevii noştri şi de modul în care a fost prezentat materialul, fapt demonstrat şi 

de atenţia auditoriului. 

 Au fost organizate ateliere de lucru pentru realizarea oraşului ideal şi pentru dobândirea 

deprinderilor de utilizare a programului SketchUp. La activităţi au fost prezente şi autoritățile 

locale pentru explorarea posibilităților de dezvoltare urbană a orațului ideal, fapt care i-a ajutat 

pe elevi în realizarea sarcinilor de lucru. 

 Activităţile în afara şcolii au fost pe măsură: o vizită la Agenția Națională a Energiei, la o 

centrală hidroelectrică în Alcantara, o frumoasă excursie pe lacul de acumulare din Badajoz şi pe  

 râul Guadiana. 

 Profesorii au avut propria excursie într-o  după-amiaza dedicată numai lor. O excursie de 

neuitat şi pe inima mea de “history teacher”. Am fost la sit-ul arheologic de la Mérida, lângă 

Badajoz, care se află înscris în patrimoniul UNESCO. În anul 25 î.Hr. a fost înfiinţat orașul 

Emérita Augusta, în timpul împăratului August. Oraşul, un centru economic prosper, a devenit 

capitala provinciei Lusitania  şi cel mai mare avanpost din Iberia. Moştenirea istorică se vede în 

abundenţa monumentelor istorice vizitate de noi : Amfiteatrul, Teatrul Roman şi Templul Dianei.  

Amfiteatrul Roman a fost construit în anul  8 î.Hr., 15.000 de spectatori  puteau  să 

vizioneze luptele cu gladiatori, dar şi bătălii navale - zona de scenă era inundată cu apă care să 

permită navelor să navigheze.  Cel mai bine conservat teatru roman din Europa, Teatrul Roman 

din Mérida, fost construit de generalul roman Agrippa în 16 î.Hr. și reconstruit în secolul I d.Hr. 

după un incendiu în timpul domniei lui Hadrian. Teatrul putea găzdui 6.000 de spectatori. 



Templul Dianei construit pe o bază dreptunghiulară ridicată, foarte înalt, înconjurat de coloane 

din bazalt foarte bine păstrate, cu capiteluri în stil corintic, în partea superioară. 

Ghidul nostru a fost un coleg de istorie, profesor la „Colegio Santo Angel de la Guarda”, 

membru în echipa proiectului Erasmus+. Am văzut pe drumul de întoarcere şi alte obiective 

turistice care mi-au bucurat inima şi mi-au încântat ochii: Biserica Santa Maria de la Asunción, 

Podul Roman, construit în timpul domniei  Împăratul Augustus, Arcul lui Traian  -  poarta de 

nord a orașului roman Emérita Augusta, unde am făcut şi o fotografie de grup. 

            După activităţile din fiecare zi mergeam către hotelul unde eram cazaţi, un drum prin 

“istorie”: treceam prin central oraşului, prin Plaza de España, unde se afla Catedrala -fortăreaţă 

San Juan, construită între 1232 și 1284, cu un turn impunător, în vârful căruia se afla un clopot 

imens. Catedrala avea o minunată fațadă renascentistă. Împreună cu colega mea, ne aşezam pe o 

băncuţă din jurul catedralei şi ne odihneam câteva minute înainte de a ne continua drumul spre 

hotel. Dimineaţa, în drum spre „ÎNGERUL PĂZITOR” , treceam prin aceleaşi locuri minunate. 

 Serile se încheiau  cu masa profesorilor, unde ne bucuram de minunile culinare spaniole, 

socializam şi discutam despre actualele şi viitoarele activităţi din Proiectul Erasmus+. 

 La fel de frumos s-a încheiat şi mobilitatea noastră  – o seară spaniolă, care a început cu 

un dans tradiţional spaniol susţinut de un ansamblu artistic, urmat apoi de cântece şi dansuri 

interpretate de elevii şcolii. Emoţionante au fost şi videoclipurile realizate de către elevi cu 

momente din  timpul diverselor activităţi. Am primit felicitări pentru elevii noştri, pentru modul 

în care s-au implicat în desfăşurarea activităţilor şi pentru conduita lor în timpul excursiilor. 

 A fost o săptămână minunată petrecută cu „ÎNGERUL PĂZITOR” şi alături de colegii 

noştri spanioli cu care suntem uniţi prin strămoşii noştri comuni – romanii. 

 

 

 

 

 

 

ALĂTURI DE ANSAMBLUL ARTISTIC DIN BADAJOZ 


