Schimburi culturale cu şcoli din Olanda şi Belgia
Urmare a vizitei unui grup de profesori olandezi în şcoli din Bucureşti,
coordonatorul de proiecte internaţionale Rien Geurts, Udens College, Uden, Olanda a
propus colegiului nostru un parteneriat bilateral în ceea ce priveşte un schimb cultural
anual la care să participe elevi şi profesori. Colegiul olandez este unul dintre cele mai
prestigioase din Brabantul de Nord, cu standarde educaţionale înalte.
Anul şcolar 2010-2011 este al treilea an în care câte un grup de elevi şi profesori
ai ambelor colegii se implică în activităţi diverse având ca scop o mai bună cunoaştere a
zonei de unde provin, de la atitudini şi valori, la cultură şi tradiţie – toate subsumate
principiului unitate în diversitate promovat de U.E.. Elevii se vizitează reciproc câte o
săptămână, pentru a cunoaşte mai bine spaţiul cultural din care provine fiecare, pentru a
participa la cursurile şcolii partenere, având astfel posibilitatea de a veni în contact cu
specificul ţării partenere, ghidul fiind pentru fiecare caragialist un adolescent de aceeaşi
vârstă. Cu aceste prilejuri s-au legat prietenii strânse, iar fiecare nouă întâlnire a devenit
şi punctul de plecare într-o experienţă similară viitoare.
Începand cu anul şcolar 2010-2011, acelaşi tip de parteneriat cultural bilateral a
fost iniţiat între colegiul nostru şi Sint-Theresiacollege - Kapelle-op-den-Bos, din Belgia.
Grupul de elevi belgieni a vizitat deja Romania la sfârşitul lunii octombrie 2010. La
sfârşitul lunii martie 2011 a avut loc vizita elevilor şi profesorilor din CNILC la prietenii
belgieni.
Relaţia belgiană a fost iniţiată la întâlnirile bianuale ale grupului de şcoli din
Olanda, Belgia, Franţa, Germania, Italia, Spania şi Suedia care formează parteneriatul
multilateral Comenius cu numele INCREASE, la care colegiul nostru a participat, din
păcate, numai un an, fiind obligat să se retragă din lipsă de finanţare din partea
ANPCDEFP.
Cu toate acestea, entuziasmul elevilor, părinţilor şi profesorilor au făcut posibile
parteneriatele care constituie subiectul acestui articol. Mai mult, acestea au devenit deja o
tradiţie...
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