
Echipa Comenius a Liceului Carol, in vizita in Portugalia
Elevi si cadre didactice ale Grupului Şcolar de Constructii si Arhitectura "Carol I" au luat parte la o noua
reuniune din cadrul proiectului Comenius intitulat "We are so different... but still we are the same",
reuniune care a avut loc in Portugalia. Din delegatia sibiana au facut parte profesoara Alina Soare,
coordonatoarea proiectului, colega ei Anca Gyongyi si 6 elevi din clasa a-XII-a B, respectiv Alexandra
Ana, Monica Baciu, Anisoara Sander, Lucian Baciu, Pavel Muntean si Bogdan Stoica. "Programul
pregatit de colegii portughezi a fost unul deosebit, in sensul ca, pentru prima data s-au lucrat si
workshopuri cu elevi. Astfel, elevii pregatiti de catre doamnele profesoare au participat la diferite
workshopuri cu teme variate: doi elevi au participat la workshopul cu tema "Politica educationala", doi
elevi la workshopul "Dansuri traditionale", o eleva a participat la "Bucataria traditionala" si un elev la
"Foto Reportaj". Pentru Portugalia au mai fost pregatite si alte activitati: film de scurt metraj cu tema "My
school in every day", o lectie deschisa tinuta cu elevii portughezi si o prezentare Power Point cu metode
si tehnici utilizate la Lb. Engleza. Pentru elevi, a fost pregatita o zi cu familiile gazda, o zi in care
programul a fost facut special pentru ei. Colegii portughezi au pregatit si cateva vizite de documentare in
Lisabona ( Belem si zona veche a orasului ), picnic servit pe malul Atlanticului, Buddha Eden, Muzeul
Lourinha. Au pregatit si o seara cu parintii elevilor care au gazduit elevii participanti la acest meeting,
seara care a constat intr-un mic concert, gustarea unor mancaruri traditionale portugheze si acordarea
certificatelor de participare.
  
  De asemenea, elevii portughezi au pregatit si o parada de moda , pe care au prezentat-o cu mare fast pe
covorul rosu din mall-ul orasului Caldas da Rainha. Am fost invitati la o intalnire oficiala cu primarul
orasului, care a oferit profesorilor participanti o masa , din partea municipalitatii", spune profesoara Alina
Soare, coordonatoarea proiectului.
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