LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII „SFANTUL APOSTOL ANDREI”, PLOIESTI, PRAHOVA

PARTENERIAT MULTILATERAL COMENIUS
„DE LA ICAR LA CALATORIILE INTERPLANETARE”
A OPTA REUNIUNE DE PROIECT - KUSADASI, TURCIA

In perioada 9 – 12 iunie 2014 a avut loc cea de-a opta reuniune in cadrul parteneriatului
multilateral Comenius „De la Icar la calatoriile interplanetare”, in care este implicat Liceul
Tehnologic de Servicii „Sfantul Apostol Andrei” din Ploiesti (2012 – 2014). Aceasta intalnire
de proiect a fost organizata de scoala partenera Rahime Bilici Ilkökulu din Kusadasi, Turcia,
iar din partea scolii noastre au participat 3 membri ai echipei de proiect: Andrei Sorina
Monica – coordonator si prof. limba engleza, Jigaila Marilena Teodora – prof. economie si
Voicu Jean Cristian – prof. geografie.
Obiectivele proiectului s-au regasit in activitatile propuse de gazde, programul fiind complex
si interesant, continand nu doar elemente interesante legate de temele parteneriatului si
activitati cu elevii, dar si aspecte organizatorice referitoare la finalul parteneriatului. S-au
impartasit astfel informatiile oferite de Agentiile Nationale legate de procedura finala:
introducerea produselor finale in baza europeana EST si completarea raportului final de catre
toti partenerii in urma unei colaborari stranse conform cerintelor europene si respectandu-se
partea comuna si cea individuala a acestuia. De asemenea, s-a creat un nou produs final
comun si anume un calendar de perete continand 12 fotografii realizate in timpul activitatilor
de proiect desfasurate in cei 2 ani, atat in Romania cat si in Turcia.
Reprezentantii scolii romane au oferit partenerilor turci un CD continand materiale
PowerPoint reprezentand activitatile desfasurate in institutia noastra pe toata perioada
derularii proiectului si alte materiale legate de tema parteneriatului, inclusiv un documentar
despre pilotii acrobati ai Romaniei tradus in limba engleza ca si activitate de proiect.
Activitatile s-au desfasurat dupa cum urmeaza:
9 iunie – Intalnirea oficiala din scoala a debutat cu festivitatea oferita de elevii gazde care neau intampinat cu un program artistic deosebit interpretand cantece traditionale. A urmat
intalnirea cu profesorii si directorii scolii si vizitarea oficiala a institutiei, delegatia romana
avand posibilitatea astfel sa vada clasele si elevii in timpul activitatilor si sa afle ultimele

noutati legate de sistemul de invatamant din Turcia. In continuare a avut loc un schimb
interesant de idei si opinii legate de baza European Shared Treasure, partenerii impartasindusi informatiile aflate de la diverse Agentii Nationale in ceea ce priveste modalitatea in care
trebuie accesata si incarcate produsele proiectului. Dupa amiaza a avut loc un tur al orasului
Kusadasi si gazdele au prezentat elemente importante de istorie, cultura si traditii locale.
10 iunie – in cursul diminetii s-a vizitat orasul antic Efes, unde s-au putut admira vestigiile
unei civilizatii milenare ce uimeste si astazi cu nivelul dezvoltarii si capacitatea de organizare
urbana. In a doua parte a zilei a avut loc o a doua intalnire a partenerilor in care s-a discutat
despre raportul final pe care toti coordonatorii trebuie sa-l completeze si trimita Agentiilor
Nationale proprii. S-au subliniat elemente de detaliu legate de partea comuna tuturor
partenerilor si de partea individuala pe care coordonatorii trebuie s-o completeze separat.
11 iunie – dimineata au avut loc discutii la scoala cu privire la realizarea unui produs final
comun turco-roman si s-au stabilit elementele de detaliu legate de crearea acestuia. Primele
exemplare din calendarul promotional al proiectului au fost realizate pana seara de catre o
firma specializata. Dupa amiaza a avut loc o ultima intalnire oficiala a partenerilor, in cadrul
careia s-au stabilit ultimele detalii legate de introducerea produselor finale in baza EST,
scrierea raportului final si s-au identificat modalitati de utilizare a produsului final comun.
12 iunie – a avut loc vizita documentara in orasul antic Hierapolis (Pamukkale), unul dintre
cele mai mari si mai importante din Asia Mica, loc vestit nu doar pentru apele sale termale si
bogate in minereuri si saruri care l-au recomandat de-a lungul timpului ca un veritabil centru
spa, dar si pentru evenimentele istorice care au avut loc aici si pentru personalitatile ce l-au
vizitat.
Programul a fost deosebit de interesant si participantii s-au intors cu o experienta bogata si
multe lucruri noi invatate, legate nu doar de tema proiectului si de procedurile oficiale de
sfarsit de proiect (baza EST, raport final), dar si de sistemul educational din Turcia si felul in
care sunt organizate activitatile in scoala Rahime Bilici Ilkökulu. Schimbul de experiente
interculturale a fost foarte interesant, oaspetii reusind sa cunoasca indeaproape cultura turca in
diversele ei aspecte (muzica, traditii si obiceiuri, aspecte culinare), mai mult decat atat,
participantii au interactionat dezvoltandu-si competentele lingvistice si abilitatea de a
comunica in limba engleza.
Parteneriatul multilateral Comenius „De la Icar la calatoriile interplanetare” este
realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene in cadrul Programului de Invatare
pe Toata Durata Vietii. Informatiile prezentate reprezinta responsabilitatea exclusiva a
echipei de proiect, iar Comisia Europeana si Agentia Nationala pentru Programe
Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale nu sunt responsabile pentru
felul în care este folosit continutul acestor informaţii.
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