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Wrocław: Liceum salezja ńskie w
Turcji
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Mocno odbiegająca od europejskich standardów kultura,

religia, a przede wszystkim ludzie stały się dla Liceum

Salezjańskiego we Wrocławiu okazją do kolejnej

międzynarodowej integracji. Tym razem profesorowie i

uczniowie w dniach 7-14 kwietnia br. przebywali w Turcji, aby

w jej stolicy Ankarze realizować dotowany ze środków Unii

Europejskiej projekt Comenius.

Jego tytuł: „Parki narodowe
Europy”, a także
przygotowany przez
gospodarzy szkoły Fethiye
Kemal Mumcu Anadolu Lisesi
bogaty i ciekawy program
stworzyły doskonałą okazją,
aby Polska, jak i inne
partnerskie kraje
reprezentowane przez szkoły
z Bułgarii, Chorwacji (Osijek i Zagrzeb), Litwy, Węgier i Włoch,
nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim mentalnie przybliżyły
się do zwykle, bardzo odległej Turcji.

„Przy nich czuję się, jak bym była jedną z nich, jak bym mówiła
ich językiem, jak bym znała ich od lat. Rodzina, w której
zamieszkałam przyjęła mnie bardzo ciepło i już po kilku dniach
nazwali mnie swoją córka i siostrą” - mówi uczestniczka
projektu, uczennica klasy II, Agata. I jeśli chcielibyśmy zmierzyć
poziom europejskiej integracji, to słowa te wydają się być
najbardziej wiarygodnym wyrazem jej powodzenia i
sensowności.

Oprócz niezwykłej otwartości i serdeczności gospodarzy na
proces ten bezpośrednio, mocny wpływ miał program całego
spotkania. I tak, uczestnicy już w pierwszym dniu, w trakcie
przywitania, podziwiali etniczne tańce i śpiewy, a w następnych
zwiedzali Narodowe Parki w Kapadocji oraz Kizilcahamam.

Centralnym zdarzeniem była praca obejmująca zakres fauny i
flory parków poszczególnych krajów. Przygotowane prezentacje
wraz z ich omówieniem pomogły wspólnie odkryć ich bogactwo i
piękno. „Czuję się jakby minęło zaledwie kilka dni” - tak
podsumowuje swój udział w projekcie Karol, uczeń klasy II. Nie
powinnyśmy mięć wątpliwości, że takie odczucia mają swoją
niepowtarzalną wartość. Przecież to co się odczuwa mocno
wpływa na myślenie i na nowe relacje. Europa i świat mają już
zbyt wiele przykrych doświadczeń podziałów i wojen.

Tak więc społeczność wrocławskiego liceum z napięciem
oczekuje na kolejne spotkanie projektu, które odbędzie się w
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szkolnictwo, Wrocław, inspektoria wrocławska,

maju br. w Zagrzebiu, jak i jest dobrej myśli, iż złożona nowa,
już trzecia aplikacja dostanie pozytywną ocenę. Takie
oddziaływania a wraz z nimi liczne szkoły partnerskie w Europie
i świecie stawiają liceum na bardzo wysokim miejscu nie tylko
wśród szkół miasta Wrocławia, ale i Polski.

( x j b )
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Rejestracja na salezjanie.pl

Jeśli chcesz się zarejestrować na stronie
salezjanie.pl i samodzielnie dodawać
wiadomości i zapowiedzi, napisz do nas:
strona@salezjanie.pl»

Jeśli już jesteś zarejestrowany:
zaloguj si ę»

Bez rejestracji i posiadania loginu wciąż
możesz dodawać wiadomości i
zapowiedzi, musisz jednak poczekać na
ich zatwierdzenie.
dodaj wiadomo ść»
dodaj zapowied ź»

© BoskoMedia 2012 strona@salezjanie.pl do góry

Wrocław: Liceum salezjańskie w Turcji | salezjanie.pl http://salezjanie.pl/wiadomosci/wroclaw-liceum-salezjanskie-w-turcji

2 z 2 2013-05-01 21:34


