Colegiul Silvic Gurghiu arborează steagul
românesc în Nantes – Franța
În perioada 06-07.02.2015, Colegiul Silvic
Gurghiu a participat în Nantes, Franța, la “Forum
Europeen de L’Apprentissage”, o întâlnire care a pus
față în față școli europene cu specializări tehnice
(VET) din 16 țări și reprezentanți ai antreprenorilor
europeni.
Evenimentul a fost organizat la inițiativa
Camerelor de Comerț și Industrie: CCI Nantes St-Nazaire și CCI Pays de la Loire. Au participat 16 țări
europene și peste 30 de instituții europene (școli VET, companii, organizații), totalizând peste 500 de
participanți.
Principalul obiectiv al forumului a fost consolidarea relațiilor europeane dintre școlile tehnice și
antreprenori, prin proioecte de mobilități europene ERASMUS +. Acestui obiectiv major i s-au subscris mai
multe scopuri:
- Încurajarea și dezvoltarea mobilităților europene dintre școli;
- Simplificarea schimburilor de experiență dinte elevi, profesori și reprezentați ai sectorului muncii;
- Crearea unor parteneriate de lungă durată între instituții (școli, companii);
- Accesul pe piața muncii prin proiecte de mobilitate;
- Încurajarea schimburilor reciproce dintre partenerii;
- Implicarea cât mai bună a companiilor în activități de parteneriate cu elevii.
Echipa Colegiului Silvic Gurghiu, formată din elevii: Bogdan Maria, clasa a XI-a B, Cioloca Diana, clasa
a XI-a A, Cif Laurențiu, clasa a XII-a B; prof. colaborator Vaida Katinka și coordonator prof. dr. ing. Albu
Cristian – Teofil, a paticipat cu mare entuziasm la eveniment, reușind șă demonstreze încă o dată că
instituția pe care o reprezintă se raliază cu cinste între școlile tehnice de mare prestigiu ale Europei.
Selecția școlilor pentru participarea la
acest eveniment s-a făcut pe baza unor filme
tematice reprezentând profilul activităților
desfășurate de fiecare școală și pe baza unor
colecții de fotografii. Materialele trimise de
echipa Colegiului Silvic Gurghiu au fost foarte
apreciate de organizatori, filmul și pozele de la
noi fiind ulterior folosite pe site-uri ca material de
promovare a evenimentului.
Programul evenimentului s-a desfășurat în
două zile, după cum urmează:
În prima zi, 06.02.2015, au avut loc
activitățile propriu-zise, dintre care amintim:
- Discursuri ale președinților celor două
Camere de Comerț și Industrie, membrilor
unor comisii și comitete europene, reprezentanți ai autorităților publice din Nantes, delegați ai
companiilor și școlilor participante etc.
- Masă rotundă: “Europa, centrul schimburilor de produse și mărfuri”, la care reprezentanți ai școlilor
și companiilor (profesori, elevi, antreprenori) implicate în proiecte europene ERASMUS +, au
împărtășit tuturor experiența acumulată;
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“Să ne cunoaștem mai bine – Europa este deschisă tuturor”, activitate de interacționare pentru
elevii participanți, în care aceștia au avut șansa să-și împărtășească experiențele referitoare la
proiectele europene.
- “Schimburi pentru un nou proiect Erasmus+”, workshop de cunoaștere și interacționare pentru
profesori și antreprenori, la care participanții și-au exprimat opinii în legătură cu proiectele și
provocările principalelor programe ERASMUS+;
- Concurs de întrebări fulger despre Europa, activitate la care elevii noștri s-au descurcat foarte bine,
eleva Cioloca Diana fiind evidențiată pe scena evenimentului.
A doua zi, 07.02.2015, s-a desfășurat un program de
vizită a principalelelor obiective turistice din Nantes: Catedrala
Petru și Pavel, capodoperă a stilului gotic, Castelul ducilor din
Bretania, de pe malul râului Loire, unul dintre ultimele castele
medievale, Pasajul Pommeraye, un centru de cumpărături
unic ca arhitectură, construit pe trei niveluri.
Activitățile din proiect au fost completate de o
frumoasă excursie. Călătorind cu mașina, echipa Colegiului
Silvic Gurghiu, a trăit experiența de a asculta valurile
Oceanului Antlantic, în golful La Baule din Franța, și de a fi
marcată de mesajul artistic și istoric al unor mari capodopere
ale arhitecturii europene, în Franța: Turnul Eiffel, în gerul
iernii, dar cu inegalabila panoramă a orașului viselor,
Catedrala Notre Dame, surprinsă în cântec de orgă; în
Ungaria: Basilica Sfântul Ștefan, Castelul Buda, în jocul
luminilor nocturne.
Arborând steagul României în Franța, echipa Colegiului
Silvic Gurghiu își manifestă bucuria că a certificat încă o dată
valențele europene ale instituției pe care o reprezintă și prin
prezentul articol dorește ca măcar o parte din această bucurie
și câteva din impresille culese să ajungă și în atenția cititorilor
mureșeni.

Prof. dr. ing. ALBU Cristian – Teofil,
Colegiul Silvic Gurghiu
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