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30/4/2013 - Turcja - Liceum z Wrocławia w Turcji w ramach programu
“Parki narodowe Europy”

(ANS – Ankara) – W dniach 7-14 kwietnia grupa uczniów i

nauczycieli z Liceum salezjańskiego we Wrocławiu udała się na

integracyjne spotkanie do Ankary, w Turcji, w ramach

programu “Parki narodowe Europy”, realizując tym samym

projekt „Comenius”. W spotkaniu uczestniczyły także inne

szkoły z Bułgarii, Włoch, Węgier i Chorwacji.

Miejscem spotkania było Liceum “Kemal Mumcu Anadolu”.

Wspólnota wychowawcza tego edukacyjnego ośrodka

przygotowała bogaty i interesujący program zajęć, w których

uczestniczyli przedstawiciele różnych przybyłych szkół.

W pierwszym dniu, w czasie ceremonii powitania uczestnicy mogli podziwiać etniczne tańce i

śpiewy, po których miała miejsce wizyta w Parkach Narodowych w Kapadocji i Kizilcahamam.

Głównym zajęciem w czasie tej wizyty, która obejmowała także różne spotkania, było

obserwowanie i dokumentowanie fauny i  flory odwiedzanych parków narodowych. W tym celu

zostały także przygotowane prezentacje i odbywały się dyskusje, które pomogły odkryć bogactwo i

piękno tych miejsc.

Pomimo różnic kulturowych, społecznych i religijnych klimat dzielenia się i przyjęcia pozwolił czuć

się wszystkim jak u siebie w domu: “Przy nich czuję się, jakbym była jedną z nich, jakbym mówiła

ich językiem, jakbym znała ich od lat. Rodzina, w której zamieszkałam, przyjęła mnie bardzo ciepło

i już po kilku dniach nazwali mnie swoją córką i siostrą” – mówi Agata, uczennica salezjańskiego

liceum z Wrocławia.

 

“Integracja, jaka realizuje się wśród różnych szkół całej Europy, stanowi bardzo znaczący bagaż

kulturowy dla młodzieży, użyteczny dla ich przyszłości i budowania Europy rzeczywiście

zjednoczonej i zintegrowanej” – stwierdza ks. Jerzy Babiak, salezjanin, dyrektor szkoły, który

kierował wyprawą wrocławskiego liceum do Turcji. 

Najbliższe spotkanie przewidziane programem odbędzie się w Zagrzebiu (Chorwacja).
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