Spotkania edukacyjne w Poiana Sibiului (Rumunia)
Learning/Teaching/Training Activities in Poiana Sibiului, Romania-C1
W dniach 06-10 lutego 2017 roku zespół uczniów Zespołu Szkół publicznych w Kunowej,
w składzie Karolina Brągiel, Amelia Kmiotek, Dominik Kozik, uczestniczył w cyklu spotkań
edukacyjnych (mobility – C1) w Poiana Sibiului, Rumunia, organizowanych w ramach projektu
”Inventions and Cultural Behaviour” Wynalazki
a zachowania kulturowe/ (program Erasmus+
akcja KA219). W tej pierwszej mobilności,
której gospodarzem była rumuńska szkoła
(Şcoala Gimnazială ”Ioan Ban-Dascălu” Poiana
Sibiului), obok polskiego zespołu udział wzięły
także zespoły uczniowskie z Hiszpanii, Litwy,
Rumunii, Słowenii, Turcji i Włoch.

Pierwszy dzień wizyty rozpoczął się
ceremonią powitania w wykonaniu
uczniów ze szkoły w Poiana
Sibiului. W trakcie wspaniałego
przedstawienia zgromadzeni goście
mogli poznawać ludowe stroje,
pieśni i tańce charakterystyczne
dla rumuńskiej tradycji i kultury.

Wkrótce po zakończeniu ceremonii powitania rozpoczęła się część robocza spotkania,
podczas którego uczniowie z poszczególnych krajów zaprezentowali swoje rodzime szkoły.
W tej części spotkania kunowscy uczniowie przedstawili zgromadzonej publiczności krótki
film o Zespole Szkół Pub. w Kunowej [zob.: https://www.youtube.com/watch?v=iO5G6BSrrpY ].
Po przerwie, w czasie której wielkim powodzeniem cieszyły się
polskie słodycze, zespoły uczniowskie zgłaszały propozycje
wynalazków mających znaczący wpływ na zmianę zachowań
ludzkich w takich dziedzinach jak: technologia komunikacyjna,
technologia żywienia, medycyna i chemia.

Zgłoszone przez uczniów
z poszczególnych krajów propozycje wynalazków zostały
następnie poddane dyskusji
w międzynarodowym składzie,
po czym wspólnie ustalono
ostateczną listę wynalazków
z powyższych dziedzin, które
mają być dogłębnie analizowane
na kolejnych mobilnościach.
Już w pierwszym dniu wizyty podczas wspólnej pracy zaczęły zawiązywać się pierwsze
znajomości i przyjaźnie. Uczniowie z różnych krajów, obok tematów związanych
z projektem, podejmowali także swobodne rozmowy dotyczące zarówno młodzieżowych
zainteresowań jak również kultury i tradycji poszczególnych krajów.

W drugim dniu wizyty w Poiana Sibiului rozstrzygnięty został konkurs na logo projektu.
Polska propozycja na logo autorstwa Karoliny Brągiel zajęła w tym międzynarodowym
konkursie drugie miejsce. Natomiast zwycięską pracą okazała się być propozycja zgłoszona
przez zespół hiszpański, której autorem był Adrián Núñez Fernández.

W dalszej części tego dnia uczniowie wizytowali sale lekcyjne w dwóch rumuńskich
szkołach (Poiana Sibiului, Jina) oraz zwiedzali muzeum regionalne w Jina i zabytkowy
kościół ortodoksyjny w Poiana Sibiului.
Kolejne dwa dni wizyty w Rumunii
przeznaczone były na zwiedzanie Sibiu
(Sybin) i Sighisoara z ich zabytkową
architekturą oraz znajdującymi się tam
muzeami (muz. Brukenthala, muz. Astra,
muz. HermanOberth).

Ostatni dzień mobilności rozpoczął się warsztatami, w trakcie których młodzież miała za
zadanie przygotować wstępną prezentację na temat wybranych wynalazków i ustalić w jaki
sposób wpłynęły one na zmiany zachowaniach kulturowych. Uczestniczący w warsztatach
uczniowie solidnie i sumiennie zaangażowali się w pracę i wkrótce można było
zaobserwować efekty ich pracy.

Wieczorem natomiast miało miejsce spotkanie pożegnalne (Romanian evening party),
podczas którego nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów uczestnictwa w projekcie
I&CB oraz zabawa taneczna, będąca okazją do zaprezentowania tańców z różnych stron
zjednoczonej Europy.

Wzbogaceni zdobytą wiedzą, wzbogaceni nowymi doświadczeniami, wzbogaceni świeżo
zawiązanymi przyjaźniami uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Kunowej wracali do
kraju wspominając wszystkie przeżyte chwile w czasie wizyty edukacyjnej w Poiana
Sibiului. [zob.także relację filmową z wizyty w Rumunii: https://www.youtube.com/watch?v=8e86g59y4lc].
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