ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH IM. PROF. J. GROSZKOWSKIEGO
W BIAŁYMSTOKU ODWIEDZA RUMUNIĘ
(sprawozdanie z międzynarodowej wizyty w projektu CHEERS – Comenius)

Uczestnicy projektu CHEERS (Common Help for European Environmental Responsibility by Students)
realizowanego w ramach programu Comenius zebrali się po raz czwarty!!! Zespół Szkół Elektrycznych
w Białymstoku jako koordynator tego projektu od 20 do 25 października 2013r odbył wizytę
w Rumunii u jednego z 7 międzynarodowych partnerów. Spotkaliśmy się w miejscowości Rossiori de
Verde z delegacjami ze szkół ponadgimnazjalnych z Turcji, Danii, Niemiec, Litwy, Bułgarii i Rumunii.
Do naszych przyjaciół wybraliśmy się delegacją w skład której weszło 4 uczniów (Michał Sczytko –
kl. 4fT, Marcin Rybołowicz – kl. 4fT, Bartek Więsław – kl. 2jT i Łukasz Skraba – kl.2jT) oraz
4 nauczycieli (Marta Żamojda – nauczyciel języka angielskiego i nauczyciele przedmiotów
zawodowych: Joanna Maksimiuk, Adam Aleksiejczuk i Jacek Cichosz).
Spotkanie, warsztaty ekologiczne i wycieczki kulturoznawcze rozegrały się w magicznej, jesiennej
scenerii gór Transylwanii.
Nasi gospodarze z Anghel Saligny Colegiul Tehnic w Rosiorii de Vede pokazali nam swoją szkołę,
umożliwili udział w prowadzonych przez siebie zajęciach. Wspólnie zbudowaliśmy piece solarne
i poznawaliśmy inne ekologiczne sposoby pozyskiwania energii oraz skonstruowaliśmy ekologiczne
urządzenie do podgrzewania wody. Dyskutowaliśmy nad różnymi metodami segregacji śmieci oraz
stosowanymi w każdym z krajów partnerskich rozwiązaniami organizacyjnymi związanymi z tym
zjawiskiem. W ramach realizacji zadań projektowych mieliśmy okazję odwiedzić farmę paneli
fotowoltaicznych oraz zasadzić wiele drzew. Wspólnie ukończyliśmy wielojęzykowy słownik
ekologiczno-kulturowy (jeden z produktów naszego projektu).
Rumuńscy nauczyciele i uczniowie pokazali nam również bogactwo folkloru swojego kraju,
prezentując ludową muzykę, narodowe tańce oraz częstując nas tradycyjnymi rumuńskimi
potrawami. Zabrali nas na wycieczki do zamku w Branie, pałacu Peles, mauzoleum w Sinaji oraz do
górskiego miasteczka Brasova.
Zarówno nauczyciele jak i uczniowie biorący udział w projekcie doskonalili umiejętności komunikacji
w języku angielskim, uczyli się pracy w międzynarodowym zespole i pogłębiali swoją wiedzę związana
z ekologią. Dzięki wizycie nawiązaliśmy kolejne przyjaźnie i umocniliśmy te, które zdobyliśmy podczas
odbytych już w ramach naszego projektu wizyt w Niemczech, Danii, Turcji i Bułgarii.
Kolejną partnerską wizytę zaplanowaliśmy na maj 2014r. Umówiliśmy się na Litwie i już nie możemy
doczekać się następnego spotkania.
Dzięki, Rumunio! Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach!

SPECJANE PODZIEKOWANIA KIERUJEMY DO DYREKTORA RUMUŃSKIEJ SZKOŁY ANGHEL SALIGNY
TEHNICAL COLEGIUL, PANA HARALAMBIEGO BRATKOVEANU ORAZ DO NASZYCH PRZYJACIÓŁEK,
DANIELI VISINICI, KOKI, ILANY, FLORINA, ALINY I LAURY.
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