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23-25 Martie 2011 - LODZ, POLONIA
A doua întâlnire din proiectul CAME a vut loc în
perioada 22-25 martie 2011 la Lodz în Polonia.
Întâlnirea care a adunat 22 de participanți din 7 țări
(Germania, Norvegia, Marea Britanie Polonia, Italia
Franța și România), a fost găzduită de Studium
Języków Obcych „Szuster” (Școala de limbi străine
„Szuster”) - partenerul polonez, care ne-a primit cu
căldură și ne-a prezentat programul pentru
urmatoarele zile.

Vizita a fost în același timp foarte emoționantă.
Atmosfera căminului este caldă, toți rezidenții par
mulțumiți de condițiile lor de trai și de personalul
centrului. Camerele sunt mici, nu dispun de grup
sanitar propriu dar sunt luminoase și fiecare are un
balcon. Am întâlnit persoane vârstnice relativ
autonome, care au fost foarte fericite și mândre să
ne arate camerele lor. Chiar dacă din cauza barierei
lingvistice comunicarea cu rezideții a fost mai
dificilă, o comunicare prin gesturi și priviri s-a
stabilit rapid cu aceștia.
Vizita noastră s-a încheie în jurul orei 16.15, când
începe să fie servită cina.
În a doua zi a întâlnirii am participat la un workshop
condus de echipa din Marea Britanie, dedicat
materialelor elaborate anterior în cadrul proiectului
CAME.

În prima zi a întâlnirii, gazdele noastre ne-au invitat
să vizităm un cămin de îngrijire a persoanelor
vârsnice. Aceasta a fost o ocazie extrem de
interesantă de a vedea care este nivelul acestor
servicii în Polonia. Căminul oferă gama de bază de
servicii sociale și de îngrijire a sănătății: o sală de
fizioterapie bine echipată, fizioterapeut, terapeut
de artă și un psiholog vorbitor de limba engleză
care ne-a însoțit și a răspuns la toate întrebările
noastre.

S-a lucrat individual și în grupuri de lucru pentru
finalizarea unor exerciții din modulele Noțiuni
elementare și Sănătate și Ingrijire. Feedback-ul a
fost foarte bun, participanții au apreciat că
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exercițiile nu sunt deloc ușoare, te provoacă să
gândești; după efectuarea
exercițiilor, materialele îți par mai familiare, le vezi
altfel; lucrând exercițiile singur te ajută să găsești
modalități adecvate de lucru cu cursanții, apoi
discutând în perechi asupra acestor exerciții te ajută
în procesul de învățare; te face mai deschis și mai
înțelegător față de cultura proprie dar și față de
culturile altora; te ajută să formulezi întrebările
adecvate pentru a afla mai multe lucruri despre alte
culturi și pentru a putea întelege alte culturi. Știind
ce să întrebi este esențial, și asta vine din
reflectarea asupra propriei culturi.
Apoi echipa britanică a prezentat conceptele
generale pentru e-learning, subliniind ca acesta nu
trebuie să se limiteze în a descărca modulele în
format pdf, ci trebuie să fie interactiv, incluzând
grupuri de discuție, formate multimedia, teste etc.
Membrii parteneriatului au discutat asupra
posibilității utilizării unei platforme e-learning.

În decursul anilor, și-a format o echipă de cadre
didactice cu înaltă calificare și cu experiență. Aici se
studiază limbi străine, cum ar fi: engleza, germana,
spaniola, franceza, rusa, italiana, chineza, poloneza
pentru straini, cursanții aparținând tuturor grupelor
de vârstă, dar adulții constituind o mare parte a
acestora.
Despre Lodz
Lodz este al doilea oraș ca marime al Poloniei și un
important centru economic, cultural și educațional.
Aici se află cel mai mare parc din interiorul unui
oraș din Europa. Este considerat "orasul unei
singure strazi, deoarece este strabatut de cea mai
lungă stradă de shopping din Europa - Piotrkowska
care are 4 km. Aici am vizitat centrul comercial
numit "Manufaktura", care funcționează într-o
clădire din secolul al XIX-lea, restaurată, care a fost
sediul celei mai mari fabrici de textile din oraș,

Tot în cursul celei de a doua zile, s-a decis ca fiecare
partener să traducă cele două materiale Noțiuni
elementare și Sănătate și Ingrijire, în proprie limbă
și să le testeze la nivel local, pentru a vedea dacă
pot fi folosite în cadrul cursurilor sau dacă trebuie
adaptate sau schimbate complet.
Intâlnirea s-a încheiat cu planificarea următoarei
întâlniri ce va avea loc în Italia la Neapole.
Despre partenerul din Lodz
Școala de limbi străine „Szuster”este una dintre cele
mai vechi școli de limbi străine și cea mai mare din
regiunea Lodz, înființată în anul 1972.
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