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You can’t teach an old dog new tricks, or can you …? 
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În perioada 2-6 octombrie 2012 a avut loc a treia reuniune de proiect Comenius “You can’t 

teach an old dog new tricks, or can you …?”, fiind implicate şcoli din Polonia, Portugalia, România 

şi Turcia. 

Prima mobilitate a avut loc în luna octombrie 2011 în Polonia. A doua mobilitate a avut loc 

în luna aprilie 2012 în Turcia. Urmează reuniunea finală de proiect, în luna iunie 2013, în România.  

La a treia deplasare, în Portugalia, Liceul de Artă "Ioan Sima" Zalău a fost reprezentat de 

profesorii Ardelean Simona, Cosma Camelia, Lazar Mihaiela, Man Felicia, Onaci Mariana şi elevii 

Barna Renata, Deak Bianca, Iepure Ioana, Stoica Daniela. 

  Am pornit la drum în dimineaţa zilei de 1 octombrie, deplasându-ne cu microbuzul până în 

Budapesta - Ungaria. Aici, am aşteptat în aeroport câteva ore, după care am luat avionul spre 

Lisabona - Portugalia. Pentru câţiva dintre noi a fost primul zbor ... fiind presărat cu multe emoţii. 
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Am ajuns în Lisabona seara târziu, fiind aşteptaţi la aeroport de Nuno Albano, coordonatorul 

proiectului din Portugalia ... un om extraordinar, cu multă energie şi un suflet extrem de mare ...   

 
 

Ne-am cazat la un hotel situat foarte aproape de Oceanul Atlantic.  

Chiar dacă era foarte târziu, trecut de ora 1 noaptea şi aveam acumulată oboseala unui drum 

lung, câţiva “entuziaşti” ne-am aventurat la ocean. A fost prima dată când vedeam un ocean ... am 

făcut poze şi am cules scoici ...  

Aerul nopţii, briza şi sunetul oceanului ne-au facut să ne trezim brusc şi să ne bucurăm de 

priveliştea minunată cu mii de luminiţe în zare. 

Brusc, a trecut toată oboseala acumulată şi stresul “primului zbor cu avionul”. Însă alte 

senzaţii neaşteptate îşi fac locul, vom cunoaşte alte locuri, alţi oameni, alte tradiţii, alte obiceiuri, etc. 
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Prima dimineaţă în Portugalia. Trezirea devreme şi micul dejun. Câteva minute pe fugă am 

admirat priveliştea, Oceanul Atlantic şi apoi repede-repede am pornit spre şcoală.  

  

  
 

La şcoală am participat la tot felul de activităţi (întâlnirea cu gazdele, prezentarea conducerii 

şcolii, etc.). De asemenea, am vizitat împrejurimile şcolii – o scurtă plimbare prin Belem. 
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În cursul acestei zile au sosit şi ceilalţi parteneri de proiect: turcii şi polonezii. Întâlnirea a 

fost emoţionantă, am revăzut oameni dragi, oameni de care ne-am legat sufleteşte ...  



Proiect Comenius Multilateral – “You can’t teach an old dog new tricks, or can you …?” 

_________________________________________________________________________________ 
Sesiune de lucru, Lisabona – Portugalia                              Întocmit, prof. Lazar Mihaiela Maria 

 

După-amiază a avut loc întâlnirea oficială, am asistat la un mini-concert.  

  
 

Am vizitat şcoala, am aflat istoricul acesteia.  
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La masă, supele cremă şi peştele sunt la ordinea zilei … 

 
 

În ziua de 3 octombrie ne-am întâlnit la şcoală, am lucrat la program, am asistat la activităţile 

elevilor. De asemenea, a avut loc o întâlnire cu autorităţile locale.  
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După-amiază,  prof. Simona Ardeleam şi eleva Daniela Stoica, alături de ceilalţi coordonatori 

de proiect, au mers la un interviu la Portugease State Radio Station. Daniela Stoica este cea care a 

cântat live la radio şi a încântat auditoriul cu vocea ei şi cu cântecele tradiţional româneşti. Împreună 

cu ceilalţi participanţi ai proiectului Comenius ne-am continuat plimbarea, vizitând Turnul Belem.  
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Seara ne-am reîntors la şcoală pentru cină. Nimic nu se compară parcă cu puiul prăjit … Cât 

de mult contează obişnuinţa şi stilul de viaţă … Ce bun este orezul şi carnea prăjită de pui, nu-i aşa? 

 
 

In ziua de 4 octombrie, din cauza situaţiei precare, de criză, din Portugalia şi a grevelor pe 

mijloacele de transport, a fost decalat programul. Astfel, ne-am bucurat de puţin timp liber şi am 

pornit de la hotel spre şcoală pe jos, de-a lungul Oceanului Atlantic.  

 

 



Proiect Comenius Multilateral – “You can’t teach an old dog new tricks, or can you …?” 

_________________________________________________________________________________ 
Sesiune de lucru, Lisabona – Portugalia                              Întocmit, prof. Lazar Mihaiela Maria 

 

 
 

Am început activităţile de lucru în jur de ora 12 şi ulterior am vizitat centrul vechi al 

Lisabonei. 
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În ziua de 5 octombrie ne-am întâlnit la hotel şi am pornit într-un tur al oraşului Lisabona: 

Cascais, Sintra, Cabo da Roca.  
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Ne-am reîntors la hotel la ora 17. Ne-am luat rămas-bun de la portughezi şi polonezi. Seara, 

pe plajă, a avut loc despărţirea emoţionantă dintre elevii implicaţi în  proiect.  

 
 

Am pornit spre casă în ziua de 6 octombrie, cu o trezire foarte matinală … 3 a.m.  

 
 

Multe întâmplări, multe peripeţii, multe evenimente, bune şi rele, însă toate trec … 

A fost o experienţă frumoasă, am învăţat lucruri noi şi asta este cel mai important. Suntem 

mai bogaţi din toate punctele de vedere … 

 


