
Turcja

Relacja z wizyty w Turcji, w szkole partnerskiej KIRIKKALE ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ,
w Istambule - 21-26.10.2010.

W dniach 21 -26 października 2010 roku w Turcji odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne dla
koordynatorów programu Comenius.

Nauczyciele z Polski (p.Katarzyna Trojanowska-Nienałtowska oraz p. Agnieszka Kucińska), Turcji,
Niemiec, Hiszpanii i Portugalii mieli wówczas okazję poznać się bliżej, omówić różnice i
podobieństwa w systemach edukacji, a także wyjaśnić wszelkie wątpliwości w zakresie
organizacyjnych i ekonomicznych aspektów projektu. Omówiono czekające nas zadania oraz
sposoby ich realizacji. Ustalono, iż przy wyborze uczniów uczestniczących w kolejnych spotkaniach
zagranicznych należy kierować się między innymi stopniem zaangażowania w prace nad projektem,
jakością wykonanej przez nich pracy, znajomością i zainteresowaniem nauką języka angielskiego
oraz łatwością w nawiązywaniu komunikacji z uczniami z zagranicy.

W ramach spotkania nauczyciele zwiedzili także Stambuł, gdyż jednym z głównych celów projektu
„You in My Mind” jest poznanie kultury, religii, zwyczajów oraz charakterystycznych obrzędów w
krajach partnerskich. Pokazano nam słynny Kościół Mądrości Bożej – Hagia Sofia, Błękitny Meczet,
Pałac Topkapi, Hipodrom wraz z Obeliskiem Teodozjusza I, Obeliskiem Konstantyna VII oraz
Kolumną Wężową, Pałac Dolmabahçe, Miniaturk, muzeum panoramiczne z systemem podziemnych
cystern na wodę oraz Kryty Bazar. Zorganizowany został również wieczór turecki, podczas którego
umożliwiono nam uczestniczenie w uroczystości zaręczyn oraz przyjęciu weselnym tureckiej pary.

Wszyscy nauczyciele spotkali się z bardzo życzliwym i serdecznym przyjęciem w szkole partnerskiej
w Kirikkale - KIRIKKALE ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ. W trakcie tej wizyty zaprezentowano styl
oraz warunki codziennej pracy dydaktycznej oraz wychowawczej nauczycieli tureckich. Poza tym
każdy z koordynatorów z państw partnerskich prezentował pokaz slajdów o swojej szkole. Bardzo
przyjemnym elementem spotkania w Kirikkale była degustacja tureckich potraw, kawy oraz
smakołyków przygotowanych przez uczniów i ich rodziców. Dyrektor szkoły, pan Kemal Erdem,
obdarował uczestników spotkania drobnymi upominkami.

Podcs wizyty roboczej został również rozstrzygnięty konkurs na logo projektu. Głosowali obecni tam
nauczyciele ze wszystkich krajów biorących udział w projekcie. Pierwsze miejsce zajęło logo
portugalskie. Natomiast praca naszego ucznia, Jakuba Zielińskiego z klasy IIId, zajęła zaszczytne II
miejsce.


