Visita Preparatória - Istambul de 8 a 10 de Fevereiro

No dia 7 de Fevereiro a professora Ana Paula Pina realizou uma deslocação à Turquia
(Istanbul) no sentido de preparar o projecto de parceria Multilateral Comenius com o
tema: “What Replaced What”, entre a nossa escola e outros países parceiros. São
eles: Turquia, Espanha, Grécia, Itália, Dinamarca, Irlanda do Norte, República Checa e
Roménia.

Este tipo de projectos pressupõe visitas aos países parceiros de professores e alunos
envolvidos no projecto e uma grande dedicação e trabalho regular destes
intervenientes.
O dia 7 de Janeiro foi maioritariamente utilizado para viagem (Lisboa – Istanbul),
sendo que no dia seguinte foi dedicado às reuniões de trabalho de projecto Comenius.
A tarde foi dedicada a três reuniões com entidades oficias de Istambul, entre os quais
o Esenyurt Mayor que ofereceu um jantar.

No dia 9, foi inteiramente dedicado ao trabalho, discutimos os vários pontos do
formulário, confrontámos opiniões e encontrámos consensos. A maior dificuldade
prendeu-se com a definição de um esquema de mobilidades que fosse realista e
operacional já que se trata de um projecto que envolve um elevado número de
estabelecimentos de ensino (nove). Penso que o trabalho realizado foi extremamente
positivo e que a planificação do projecto é realista em termos de exequibilidade.

Na sexta, os participantes desta visita tiveram ainda possibilidade de conhecer
Istanbul, nomeadamente: Topkapı Palace, Hagia Sophia , Basilica Cistern, Sultan
Ahmed Mosque e Covered Bazar.

O frio esteve sempre presente, com neve por toda a parte. De ressalvar a maravilhosa
receção que os colegas turcos fizeram, zelando sempre para que todos os
participantes se sentissem bem, acompanhados e confortáveis.

Apenas em Julho será possível saber se o projecto foi aprovado. Até lá ficamos com
algumas imagens de Istambul. Caso haja aprovação, o primeiro país a visitar será,
Republica Checa.

Coordenadora do Projecto Comenius,

27 de Fevereiro de 2012

Ana Paula Pina

