Liceul ”Vasile Sav” – gazdă pentru partenerii săi din proiectul Erasmus +

Cu puțin timp în urmă, Liceul Tehnologic ”Vasile Sav” a primit oaspeți din țările cu care
colaborează în proiectul strategic doar între școli Erasmus + „ Regardons les rivières et les
mares, protégeons les écosystèmes aquatiques dulcicoles ... …améliorons nos attitudes et nos
comportements envers l'environnement !” pentru o perioadă de trei ani, între 2017 și 20120.
Vizita de lucru a început la școală cu întâmpinarea musafirilor după obiceiurile ospeției
românești, cu pâine și sare. După vizitarea liceului, grupul a avut o întrevedere cu primarul
orașului, domnul Lucian Micu, care s-a arătat plăcut impresionat de tematica proiectului și de
programul ambițios pe care și l-au propus școlile implicate în acesta.
Săptămâna de lucru a fost foarte bogată în activități, ea cuprinzând vizite la Biblioteca
Municipală Roman, la micro-hidrocentrala de pe râul Moldova, la Stația de epurare a apei,
Lacul Roșu și Cheile Bicazului, hidrocentrala ”Dimitrie Leonida” de la Stejarul, barajul și lacul
de acumulare de la Bicaz. Coordonatorul transnațional a realizat un curs de formare a
participanților pe tema utilizării programului ArcGISOnline în cartografierea zonei de lucru,
acesta fiind necesar pentru localizarea școlii și a orașului. Pentru ca oaspeții noștri să afle detalii
legate de cultura și tradițiile României, a fost organizată o vizită la Muzeul etnografic Popa, de
la Târpești. Acesta a fost un bun prilej pentru ca în curtea muzeului să fie serviți cu plăcinte
moldovenești și apoi să fie cu toții antrenați în ritmul dansului popular românesc spre marea
satisfacție a musafirilor noștri. O altă surpriză a venit în aceeași zi când elevii din ansamblurile
”Areti” și ” Plai Moldovenesc” i-au minunat cu talentul lor pe invitații noștri. Aceștia s-au prins
din nou în dans cu mare bucurie și plăcere alături de elevii și profesorii români.
În ultima zi a întâlnirii de proiect, fiecare delegație a prezentat materiale legate de
activități organizate în școlile partenere în cadrul proiectului. Echipa română a organizat o
expoziție de obiecte vestimentare realizate din materiale reciclabile și a prezentat un material
pe tema inundațiilor catastrofale care au afectat România în vara 2018. La încheierea săptămânii
de lucru au fost acordate certificatele de participare și documentele europass care atestă
competențele căpătate de către cei prezenți în cadrul întâlnirii.
Proiectul în care Liceul Tehnologic ”Vasile Sav”Roman este partener alături de școli din alte
zece țări europene este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus +
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