Projeto Eramus + - “Youth Echoes”- encontro em Ioannina

Entre 19 e 24 de abril decorreu em Ioannina, na Grécia, mais um
encontro do projeto “Youth Echoes”, desta vez apenas com a
presença de professores e alunos de escolas secundárias. A
Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes esteve representada
pelas professoras Estela Vieira, Telma Lança e Ana Gonzaga e
por quatro alunas, Joana Gingeira e Ana Rita Nunes do 12º K,
Mariana Simões do 11º M e Maryia Kamycheva do 11º J.
A caminho de Ioannina impunha-se uma visita, ainda que curta, a Atenas, onde a Acrópole nos
emocionou e nos transportou à grandeza de épocas passadas.
Ioannina é uma cidade universitária situada junto ao lago Pamvotida e cercada de cumes
brancos de neve. À beleza do local juntou-se a tocante hospitalidade das pessoas: professores,
alunos e famílias, que proporcionaram a todos uma experiência inesquecível.
Os alunos das várias escolas
apresentaram trabalhos de escrita
criativa e, num segundo
momento, sobre o tema
“Direitos Humanos”. As
alunas
portuguesas
apresentaram
os
poemas ilustrados “A
man sitting in his
slippers”,
de
Joana
Gingeira, e “Where are
we?”,
de
Maria Café, e uma seleção de power points sobre “Direitos
da Mulher” e “Escravatura nos dias de hoje”, todos eles
elaborados no âmbito da disciplina de inglês de 12ºano. Foi
ainda apresentado o poema “Ode to the Abyss”, escrito pela
aluna Rita Alves, que integrou um vídeo, produzido pelas
alunas Maria Café, Carolina Prodan, Mariana Simão e Rita Alves. É de salientar a grande
qualidade destes trabalhos.
Os alunos tiveram oportunidade de aprender algumas
danças tradicionais gregas, através da participação num
workshop de dança tradicional organizado pelos alunos
gregos. Sublinhe-se que as danças tradicionais são parte
integrante dos momentos de lazer e diversão dos jovens
gregos que as executam com grande orgulho e
entusiasmo, como tivemos ocasião de presenciar.

Os docentes trabalharam na avaliação dos produtos até agora conseguidos e planificaram o
trabalho a desenvolver até à última mobilidade.
O programa cultural integrou uma visita à ilha de Korfu e à aldeia tradicional de Metsovo e
ainda a Dodoni, local onde se encontra um oráculo e um dos teatros mais antigos da Grécia
(século V A.C.).
A organização do encontro foi irrepreensível e marcada por um forte e contagiante calor
humano por parte da direção da escola, professores, alunos e famílias.

