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RAPORT DE ACTIVITATE
REUNIUNE PROIECT COMENIUS
FACING THE CLIMATE CHANGES IN THE 21st CENTURY
TOKAJ, UNGARIA 30 sepembrie - 4 octombrie 2014
În perioada 30 sepembrie - 4 octombrie 2014 a avut loc a treia reuniune a proiectului Facing the
climate changes in the 21st century la Liceul Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
- HU, ţara coordonatoare de proiect.
În prima zi a reuniunii – 30 sepembrie 2014 – am vizitat şcoala gazdă care este şi ţară
coordonatoare în acest proiect şi am avut întâlniri cu cadrele didactice de la şcoala gazdă. Ne-au fost
prezentate aspecte din activitatea didactică şi extraşcolară, au avut loc schimburi de opinii, impresii şi
experienţe.
A fost prezentat Programul reuniuniişi obiectivele acestei întâlniri de proiect, s-au lămurit
aspecte privind derularea şi prezentarea sesiunilor de comunicări, detalii de fond. Tokay se află într-o
regiune viticolă a Ungariei, în care schimbările climatice au afectat permanent culturile din această
regiune în special viţa-de vie. Prima zi este dedicată unei vizite în regiunea Eger la Demjén - Egri
Korona Wine House – unde ne este prezentat un Curs de viticultură a regiunii Eger, şi provocările
secolului 21.
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Cultură şi tradiţie maghiară sunt prezentate de gazde şi mâncăruri tradiţionale ungureşti. În cadrul
proiectului s-au investigat, de asemenea, diferențele și asemănările culturale bazate pe motive geografice
și istorice. Diferențele nu au fost la fel de importante ca toate caracteristicile și interesele împărțite si
împărtășite cu colegii de la școlile partenere, în general, și apoi cu ceilalți europeni.

După amiază am vizitat Colegiul Eszterházy – Károly şi Turnul Magic.Am fost impresionaţi de
istoria locului şi am fost fascinaţi de magia turnului sau de biblioteca colegiului Eger. Pe dealurile
oraşului am putut vizita minaretul de la Eger, clădire istorică a Imperiului Otoman pe teritoriul Ungariei.

A doua zi a reuniuni miercuri 1 octombrie 2014 – are loc o vizită la Institutul de Cercetare
oenologic, cunoașterea centrului de cercetare cu referire specială la schimbările climatice în regiune,
aspecte tehnologige prin amabilitatea domnului Dr. Bihari, Zoltán șef al Institutului. Urmează o excursie
la Szt. Tamás o podgorie de primă clasă din regiune; este ţinută o prelegere despre soiurile de struguri
tipice, tendințele în vinificație la Tokaj în lumina schimbărilor climatice.
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Se vizitează de asemenea Mad, unul din cele mai tradiţionale sate din regiune şi vizitarea sinagogii, care
a câștigat un premiu european pentru conservarea patrimoniului cultural din Europa Nostra.
Pe drumul de întoarcere ne oprim la Vizsoly, Borsod-Abaúj-Zemplén şi vizităm muzeul mierii;
sunt expuse prelegeri asupra procesului de fabricare al mierii cu referire la perspectivele sale actuale în
contextul de schimbare, degustare, experimente. Ultimul obiectiv al zilei – Castelul Boldogkőváralja.

Joi 2 octombrie 2014 – zi de lucru, sesiune de comunicări în incinta şcolii. Elevii participă la o
sesiune de comunicări păe tema schimbărilor climatice, condusă de Dr. Mika János Dsc., cercetător în
domeniu climatic; Fiecare echipaj primeşte după discours o temă de proiect şi un timp aferent realizării
acestuia. Fiecare echipaj îşi prezintă proiectul , au loc discuţii, întrebări, schimb de opinii.
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Vineri 3 octombrie 2014 – fiecare echipaj îşi prezintă tema pregătită "Existing Climate Change
in My Country". În partea a doua a zilei în sala de conferinţe a şcolii au loc întâlniri cu lectori invitați
despre schimbările climatice și elevii au posibilitatea de a oferi, de asemenea, prezentări pe ceea ce au
învățat în timpul săptămânii. Seara se încheie cu un program cultural al gazdelor.
Sâmbătă 4 octombrie 2014 – În prima parte a zilei au loc activităţi distractive (climate saving
teams), se discută în ansamblu ceea ce s-a realizat în timpul acestei reuniuni şi se înmânează
Certificatele de participant.
În a doua parte a zilei echipajele din ţările participante iau parte la Harvest Parade împreună cu
ţara gazdă. La finalul paradei echipajele sunt invitate să participe la spectacolul din Piaţa Principală, un
adevărat schim de experienţe culturale.

prof. Liliana Gheorghe - Coordonator proiect
Şcoala gimnazială „Gheorghe Banea” Măcin, Tulcea
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