Proiectul Erasmus+ pe malul Mării Baltice
În urmă cu puțin timp, Liceul Tehnologic ”Vasile Sav” a fost reprezentat la a
treia întâlnire de proiect 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 !” în care colaborează cu instituții de învățământ
din alte zece țări europene. Delegația română a fost formată din doamnele profesoare Adriana
Drăghici, coordonatorul national al proiectului și Daniela Dăscălița, asistentul lingvistic. Gazdă
a fost liceul Ehte Humanitaargümnaasium din Tallinn, Estonia.
Săptămâna de lucru a debutat cu călduroasa primire a delegaţiilor de către
direcţiunea liceului Ehte însoțită de vice-directorul Institutului Francez din Tallinn. Liceul Ehte,
reabilitat cu patru ani în urmă, se prezintă ca o instituţie modernă, spaţioasă şi având dotări
materiale demne de o școală europeană. Membrii delegațiilor au participat apoi la un curs de
formare pe tema cartografierii terenului, susținut de coordonatorul transnațional al proiectului ,
domnul Philippe Wilock. A urmat vizitarea cu ghid a centrului orașului Tallinn, străveche
așezare care păstrează în arhitectura clădirilor urme ale invaziilor cărora a trebuit să le facă față.
În zilele care au urmat membrii delegațiilor celor 11 țări au participat la vizite de
observare a râurilor și lacurilor din zonă , a spectaculoasei cascade Keila-Joa, Muzeul de științe
ale Naturii, Muzeul Maritim Lennusadam, și în turnul de televiziune al orașului Tallinn.
În ultima zi a reuniunii de proiect au fost programate prezentările materialelor
pregătite de către delegaţiile ţărilor partenere în proiect. Fiecare grup a descris activitățile
practice desfășurate împreună cu elevii și au făcut referire la diverse medii acvatice
reprezentative pentru țara de origine. Echipa română a pregătit pentru acest moment materialul
”Ochiul Beiului- lacul care nu îngheață niciodată” și o prezentare a modului de organizare și
derulare la nivelul liceului a activităților dedicate Zilei Mondiale a Apei. Au fost apoi discutate

amănunte legate de desfășurarea următoarei întâlniri de lucru , din Slovacia. S-au acordat
atestatele de participare şi documentele Europass care consemnează competenţele pe care
participanţii la întrunire le-au căpătat în cadrul activităţilor derulate.
Ziua s-a încheiat cu o vizită la muzeul etnografic al orașului unde sunt conservate
case tradiționale, mobilier, ateliere de lucru, mori de vânt care păstrează amprenta străvechii
culturi estoniene și în care s-au constatat similitudini cu tradițiile și metodele de lucru întâlnite
în vechile gospodării țărănești din România.
Participarea la întâlnirea din Estonia, a fost pentru toți un prilej de a învăța tehnici
noi de lucru în domeniul cartografiei și a metodelor de analiză a apei dar și un nou exercițiu de
limbă și comunicare cu colegi aparținând altor culturi și sisteme de învățământ. Este un schimb
de experiență care va aduce cu siguranță amprenta europeană asupra activității noastre cu elevii
din liceul pe care cu mândrie l-am reprezentat.
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