Schimb de bune practici în cadrul Proiectului European
Comenius Regio “Art & Culture-School Event”
România - Turcia
Proiectul European Comenius Regio “Art & CultureSchool Event”- derulat de către Inspectoratul Şcolar al
Municipiului Bucureşti, împreună cu pertenerii din regiunea 1 –
Bucureşti, Liceul Teoretic „Jean Monnet” şi Şcoala Gimnazială
„Geo Bogza”, precum şi cu partenerii din regiunea 2 – Turcia,
respectiv Directoratul Provincial din cadrul Ministerului
Educaţiei Naţionale, Liceul Teoretic şi Universitatea Tehnică din Adiyman, regiunea Guneydogu Anadoluare ca obiectiv general formarea cadrelor didactice din cele două regiuni partenere, Turcia şi România, în
vederea dobândirii abilităţilor necesare pentru a aborda patrimoniul cultural combinat şi integrat cu educaţia
artistică, prin metode informale şi non-formale. Proiectul reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea
personală şi profesională a cadrelor didactice, atât la nivel curricular, cât și extracurricular.
În cadrul acestui proiect, partenerii turci s-au aflat la a treia
mobilitate în ţara noastră, ocazie cu care au fost primiţi tradiţional, cu
pâine şi sare, de către elevii Şcolii Gimnaziale ,,Geo Bogza”. În timpul
vizitei, doamna director Aurelia Abăluţă a subliniat importanţa
dezvoltării dialogului intercultural şi stimularea transferului de bune
practici în domeniul patrimoniului cultural şi al tradiţiilor culturalartistice între partenerii implicaţi. Oaspeții turci au vizitat apoi sălile de
clasă și au participat la ateliere de creaţie, activități care le-au stârnit
admiraţia, de altfel viu exprimat în cadrul întâlnirii de proiect.
În continuarea vizitei, partenerii turci au fost conduşi de
reprezentanți ai Şcolii Gimnaziale “Geo Bogza” la o întâlnire cu
autorităţile locale, la Primăria Sectorului 1, unde au fost primiţi de
către Domnul Primar, Andrei Chiliman, care, în cadrul unei
alocuțiuni, a subliniat priorităţile naţionale în domeniul educaţiei
referitoare la: dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare
profesională; sprijinirea parteneriatelor educaţionale interşcolare şi
interinstituţionale; promovarea
activităţilor
transdisciplinare;
îmbunătățirea calităţii educaţiei şi formării personalului didactic, în
scopul atingerii exigenţelor europene.
Atracţia turistică pentru parteneri a reprezentat-o vizitarea Palatului Cotroceni şi a Castelului
Peleş, vestigii istorice reprezentative pentru monarhia din România. Impunătorul Castel Peleş, prin măreţia,
arhitectura, vitraliile și rafinamentul amenajării lui, i-a impresionat profund.
La întâlnirea de proiect de la finalul mobilităţii am putut
constata
cu
toții
că
activităţile desfăşurate au
consolidat
prietenia
româno-turcă
şi
au
contribuit la cunoaşterea
reciprocă
de
către
participanți a celor două
culturi, căci indiferent de
limba vorbită,
rămânem
uniţi prin valorile culturale
naționale specifice.

