Втора транснационална среща по програма Еразъм+
От 12 до 16 юни 2018г. в град Шамбери /Франция/ се проведе втората
транснационална среща за преподаватели по проект „Отговорно потребление” на
програма Еразъм+ . Всички работни сесии, срещи и посещения се осъществиха според
предварително планираната програма на любезните домакини.

На 13 юни се срещнахме с главния готвач в столовата на гимназия „Вожла”– шеф
Ален Гавийе. Той ни представи цялостната организация и функциониране на
столовата, както и концепцията за приучаване на учениците да бъдат отговорни
потребители и да се хранят здравословно. Последва визита в кухнята на столовата,
където детайлно проследихме пътя на храната от момента на доставка на био и местни
продукти, до крайния продукт. При все това директорите на трите училища имаха
възможността да се срещнат и да споделят идеи и опит. На последвалата работна
сесия учителите от трите страни-партньори обменихме мнения и направихме
равносметка за реализираните дейности до момента. Акцент на срещата бе първата
ученическа мобилност в Кинтанар де ла Сиера /Испания/ през март 2018г.и анализ на
обобщената информация от анкетните карти на ученици и учители. Обсъдени бяха
както силните, така и слабите моменти и възможностите за подобряването им. Денят
завърши с кратка туристическа обиколка из град Шамбери.

На 14 юни посетихме местна биоферма в Апремон, където семейство фермери ни
запознаха с цикъла на отглеждане на животни, добива на мляко, производството на
млечни продукти и предлагането им на биопазара в Шамбери. Втората работна сесия
бе в дома на един от френските колеги, на която присъства представител на асоциация
„Различните пари„. Той ни разясни в детайли функционирането на местната валута
„Елеф„ чиято цел е подкрепа и стимулиране на местното производство и развитие на
местната икономика. Късно следобяд успяхме да се потопим в невероятната
атмосфера на град Анеси.

На третия ден от престоя в Шамбери разгледахме сградата на гимназията и
видяхме работата на френските колеги по подготовката за предстоящите матури.
Последната визита свързана с тематиката на проекта бе в асоциация „Емаюс„ , където
проследихме разпределянето на дрехи втора употреба според качество, сезон,
предназначение. Финалната работна сесия бе посветена на планиране на двете
предстоящи ученически мобилности в България през октомври 2018 и във Франция
през март 2019г. За срещата в България се предвиждат 2 посещения: фабрика за
производство на кисело мляко и музей на текстилната индустрия в гр. Сливен.
Останалите дейности са онлайн игри, презентации и фотоизложба за деня „Еразъм за
Европа„.За последната среща във Франция планираме повече дискусии и модно
дефиле на дрехи, изработени от учениците.

