
Raport z mobilności w Turcji

Relacja z wizyty w Turcji, w szkole partnerskiej Toki Salih Şükriye Yoluç Ortaokulu
w dniach 03-10.05.2014

W dniach 03-10.05.2014 w Turcji odbyło się kolejne, a zarazem ostatnie już spotkanie grupy
projektowej Comenius „Connect to a Green World”. Uczniowie i nauczyciele z Polski, Hiszpanii,
Turcji, Niemiec, Rumunii oraz Finlandii spotkali się, by podsumować wszystkie zrealizowane
działania w latach 2013-2015 oraz zapoznać się z kulturą kraju gospodarza. Tym razem nasze
gimnazjum reprezentowała koordynatorka projektu, p. Katarzyna Trojanowska-Nienałtowska, oraz
uczennice: Nadia Guzińska i Julia Kołowrotkiewicz.

Z uwagi na fakt, iż szkoła naszego tureckiego partnera mieści się na przedmieściach Stambułu,
tygodniowa mobilność w Turcji odbyła się właśnie w tej największej metropolii w Europie i tym
samym jednym z największych miast świata. Podczas naszego pobytu udało nam się zwiedzić dwa
kluczowe zabytki, jakimi są górujący nad miastem Błękitny Meczet oraz Bazylika Mądrości Bożej –
Hagia Sophia. Ponadto pokazano nam Pałac Topkapi, Pałac Dolmabahçe, Cysternę Bazyliki, Wieżę
Galata, Bazar Egipski, Park Emirgan, Meczet Ortaköy, Kościół Św. Antoniego oraz Akwarium.
Gospodarze spotkania nie zapomnieli również uraczyć nas wielokrotnie tradycyjnymi potrawami
kuchni tureckiej, którą niewątpliwie cechuje bogactwo aromatów i składników, oraz elementami
folkloru, jak chociażby pokaz tańców tureckich czy wizyta w Muzeum Derwiszy i zapoznanie z
ideologią znanego na całym świecie zakonu muzułmańskiego. Szczególną atrakcją tej mobilności
okazał się jednak być wieczorny rejs po Bosforze oraz wizyta w parku rozrywki Vialand. W pamięci
uczestników spotkania z pewnością na długo zostanie panorama oświetlonego blaskiem
zachodzącego słońca i pełnego strzelistych minaretów Istambułu ze śpiewnym zawodzeniem
muezzinów w tle.

Poznanie architektury miasta i kultury islamskiej nie było jednak jedynym celem mobilności w Turcji.
Przede wszystkim uczniowie z krajów partnerskich mogli przełamać swoje bariery językowe i
nawiązać międzynarodowe przyjaźnie ze swoimi rówieśnikami w różnych częściach Europy, a co za
tym idzie zwiększył się poziom ich empatii socjalnej oraz tolerancji wobec odmienności kulturowych.
Przebywając w domu swojego partnera z zagranicy nauczyli się oni również samodzielności oraz
twórczego rozwiązywania problemów, co z całą pewnością przyczyni się do ich lepszego
funkcjonowania w przyszłości na rynku pracy.

Podczas ceremonii powitalnej w szkole zaprezentowane zostały wszystkie działania proekologiczne
podjęte podczas realizacji projektu „Connect to a Green World”. Wszyscy zatem mieliśmy okazję
zauważyć, jak wiele działań podjęliśmy wspólnie na rzecz ochrony środowiska i jak zwiększyła się
nasza wiedza o odnawialnych źródłach energii, recyklingu, zrównoważonym budownictwie i
zdrowym stylu życia.

Z uwagi na fakt, iż była to już ostatnia mobilność w ramach realizacji tego projektu, wszystkim
uczestnikom trudno było ukryć łzy wzruszenia podczas pożegnania. Przez te 2 lata bardzo się
wszyscy ze sobą zżyliśmy i poczuliśmy się jedną wielką rodziną europejską. Jednakże dzięki
portalom społecznościowym i nowoczesnym mediom komunikacyjnym będziemy dalej pielęgnować
nawiązane znajomości i przyjaźnie, a także niewykluczone, iż w przyszłości uda nam się zrealizować
wspólnie kolejny projekt bądź zorganizować wymianę uczniów między szkołami partnerskimi. Zatem
po miło spędzonym tygodniu w Stambule wróciliśmy do swoich domów pełni wrażeń i nadziei na



dalszą współpracę.
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