Projeto Comenius “Youth Echoes” – encontro em Salamanca

Decorreu em Salamanca, Espanha, entre os dias 20 e 24
de outubro no Instituto Martinez Urribari um novo
encontro do projeto Comenius, “Youth Echoes”, em
que estiveram presentes as professoras Estela Vieira,
Bruno Lourenço e Ana Paula Rosa, bem como as alunas
Sofia Jourdan do 11ºL, Beatriz Cristina e Catarina
Machado, do 11º G, Carolina Prodan e Maria Nazaré
Marques, do 12ºM.
Relativamente ao programa do encontro, nas sessões de trabalho, os professores fizeram o
balanço das atividades efetuadas até ao momento, planificaram as próximas ações a
desenvolver com os alunos e traçaram as linhas gerais dos encontros a realizar até ao final do
projeto, nomeadamente a realização de um encontro bilateral entre a Escola grega de
Ionannina e a ESMTG, em fevereiro do próximo ano. Foi ainda realizado um debate entre as
várias escolas parceiras sobre os diferentes métodos de ensino e avaliação nos diversos países
envolvidos no projeto.
Em relação aos alunos foram desenvolvidas atividades culturais essencialmente sobre a cidade
de Salamanca, fizeram igualmente um debate sobre métodos de ensino, previamente
preparado em cada escola, e cujos resultados foram apresentados numa sessão conjunta entre
docentes e discentes.
Os participantes tiveram ainda oportunidade de desfrutar da cidade de Salamanca, visitando
locais emblemáticos relacionados com a
história da cidade e do país. De destacar a
beleza e grandiosidade da Plaza Mayor, local
de encontro priveligiado de todos os
salamantinos, bem como dos muitos
estudantes estangeiros residentes nesta
cidade.
Foi ainda proporcionada a todos uma visita a
Ávila e Segóvia que se revestiu, igualmente
de grande interesse cultural.
Para o encerramento do encontro, a escola organizadora tinha preparado um almoço com
gastronomia típica da região, nomeadamente da montanha próxima da cidade.
De salientar o elevado grau de interesse das nossas alunas pelas atividades, bem como a
grande responsabilidade e espírito de interação que manifestaram em todos os momentos.

