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DUMINICĂ, 15.05.2022
• Plecarea din România, nr. zbor 0B 113 București OTP ora 6.30, sosirea în aeroportul din Valencia, Spania, VLC 9:35,
ora locală (-1 GMT). Acces metrou spre hotel Olympia, Alboraya.

• Familiarizarea cu zona în care vom locui în săptămâna următoare (Alboraya), vizitarea zonei centrale, a Gării de Nord
și a Catedralei Sf. Nicolas.

• Ne orientăm cu privire la zona unde se află Esmovia, mijloacele de transport din și către locul unde vom avea cursuri
a doua zi.

• Vizită la Grădinile Turia.



LUNI, 16.05.2022
• Sosirea la sediul Esmovia, întâlnirea cu coordonatorul grupului și cu ceilalți membrii colaboratori implicați în cadrul

proiectului; prezentarea detaliată a programului săptămânii ce urmează a se desfășura, conținând activități educative, dar și
culturale; prezentarea participanților la curs și a școlilor de proveniență.

• Activități în cadrul cursului cu trainerul Kelsie Kerwin: metodele de lucru Crappy/Happy, Leadership Jar, definiția
termenului leadership, provocările liderilor, strategii de implementat în cadrul echipei, activități pentru stabilirea stilului de
leadership, metoda Compass Points (Puncte cardinale) pentru stabilirea stilului personal de abordare a diferitelor situații
personale sau profesionale, Culorile leadership-ului.



* Turul orașului vechi, organizat de Esmovia, cu prezentarea de la exterior a obiectivelor turistice ale zonei.
* Vizită la Catedrala din Valencia, biserica Virgen de los Desamparados, capela dedicată sfântului Gral, 
recunoscut de Vatican; Plaza de la Reina și Plaza de la Virgen.



Marţi, 17.05.2022
Activităţi specifice cursului la sediul Esmovia, ĩmpreună cu trainerul Belen Bottarini, Meditaţie, valori, misiune şi viziune,
rolurile Belbin, activităţi ĩn perechi, metoda KINRGY, Groupwork Jar, Emotional Triggers.



* Vizită la Mercado Central (Piața Centrală), plaja Malvarosa și Universitatea din Valencia (exterior).



MIERCURI, 18.05.2022

• Activități în cadrul cursului, la sediul Esmovia, cu trainerul Kelsei Kerwin: prezentarea celor 6 nevoi umane, conform

teoriei lui Tony Robbins; importanța încrederii în propria persoană și în grup ca modalitate de atingere a eficacității;
componentele unui grup puternic; identitatea de grup; Proiectul Aristotel; conceptele de creștere, mindset, mentalitate;
munca în echipă și provocările; rezolvarea conflictelor; importanța dezvoltării încrederii în cadrul echipei – Să desenăm
împreună, Guide me (Ghidează-mă), realizarea de modele din bezele, spaghetti și lipici – cooperare și creativitate la nivel
de echipă; public speaking – prezentarea produselor finale, evaluarea activității fiecărei echipe.



* Vizită la Bioparc – Valencia, o grădină impresionantă în care animale din toate colțurile lumii trăiesc în 
medii foarte asemănătoare habitatului lor natural.



JOI, 19.05.2022

• Activități în cadrul proiectului, la sediul Esmovia, cu trainerul Belen Bottarini: meditație; activități axate pe lucrul în

echipă - echipe mixte din 3 sau 4 persoane, care primesc misiuni pe care le vor realiza în aer liber, în zona sediului Esmovia

și pentru realizarea cărora vor coopera și vor aduce dovezi – fotografii, filmări. Exemple: solicitarea de indicații în limba

spaniolă pentru a ajunge la Casa del Libros (Librărie), fotografie cu membrii echipei alături de o persoană necunoscută de

pe strada care poartă haine de culoare roșie, achiziționarea de dulciuri pentru toți cei 10 participanți și găsirea unui obiect

pe stradă pe care îl vom folosi în cadrul piesei de teatru pe care o vom pune în scenă cu respectarea rolurilor alocate în ziua

de marți.



Realizarea piesei de teatru cu tema ‘Proces’. Participanții au jucat roluri precum: judecător, 2 avocați,
2 acuzați și 5 jurați, conform rolurilor Belbin. Activitatea de realizare a scenariului a fost o adevărată
provocare, fiind nevoie de creativitate, cooperare, colaborare și respect.



* Vizită în centrul Valenciei.



VINERI, 20.05.2022

• Vizită la Școala Gonzalo Anaya, o școală pentru elevi cu vârste intre 12 și 16 ani. Am vizitat o oră de matematică,

educație tehnologică, laboratorul de fizică și chimie, terenul de sport, ateliere de electronică și mecanică, școala oferind și

activități pentru filiera vocațională.



* Am revenit la sediul ESMOVIA și am discutat cu Kelsie Kerwin și cu coordonatoarea grupului, Clémence, despre ce a 

însemnat pentru fiecare dintre noi experiența Esmovia și zilele petrecute în Valencia.

• Am completat chestionarul de feedback, pentru a ne evalua experiența educațională și culturală prin intermediul

Esmovia Valencia și am participat la festivitatea de înmânare a diplomelor de participare.

• În cursul aceleiași zile, însoțiți de Clemence Hugon, am vizitat o cramă din Valencia și am participat la o degustare

de vinuri din Zona Valenciei.



SÂMBĂTĂ, 21.05.2022 

• Vizită la Ciutat de les Arts i les Ciencies, am vizionat filmul educativ ”Kaluoka Hina, the Enchanted Reef” în cadrul
Hemisferic.

* Vizită la Museo de Ciencias (Muzeul Științelor) și Oceanografic.



DUMINICĂ, 22.05.2022

• Plecarea din aeroportul Valencia, Spania VLC la ora 10:25, cu zborul nr. 0B114. Sosirea la București
OTP la ora 14:45.

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, 
exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile
Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură
(EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare
pentru acestea.


