Experienţa din Belgia
De Maria Niţu

-

... şi cum a fost schimbul de experienţe din Belgia?

-

Minunat!

Acesta este răspunsul rapid, sincer şi plin de entuziasm pe care oricare dintre noi
şapte l-am da.
Înainte de a începe cu detaliile care vă vor face să vă înscrieţi şi voi, aş vrea să
precizez că ceea ce organizează cele două şcoli Colegiul Naţional ”Unirea” Braşov,
respectiv Onze-Lieve-Vrouwecollege Oostende este demn de apreciat. Ni se oferă
o şansă atât de mare de a cunoaşte şi înţelege alte medii, de a ne face prieteni
noi, de a ne îmbogăţi bagajul (care apropo la întoarcere este plin de ciocolată şi
suveniruri) de cunoştinţe încât nici nu vă puteţi imagina. Probabil echivalentul ar
fi o săptămână petrecută într-o bibliotecă.
În caz că nu înţelegeţi ce implică acest schimb de experienţă, vă explic. În primul
rând fiecare participant va avea un corespondent, adică o persoana care se va
ocupa de el şi la care va locui. La rândul său corespondentul belgian va fi găzduit
de corespondentul român în primăvară. Corespondenta mea a fost Charline, iar
acum când scriu aceste rânduri îmi este foarte dor de ea.
Mulţi dintre noi am călătorit în afară,dar puţini dintre noi am avut ocazia să
vizităm şi casele băştinaşilor. Prin acest schimb de experienţă înţelegem ce
înseamnă, în special şcoala şi familia în Occident.
Desigur, această călătorie are un scop mai amănunţit (nu doar cel de a mânca
faimoşii cartofi prăjiţi belgieni) şi anume realizarea unor proiecte pe diferite teme
sociale care ne va face să conştientizăm diferenţa dintre medii. Eu şi echipa mea
am ales subiectul Environment şi vom prezenta pentru început cum oraşul înghite
natura. (Din fericire pentru noi, Braşovul este exemplu pozitiv.)
Nu vă lăsaţi intimidaţi de aceste proiecte, waffele şi celebra ciocolată vă vor face
să uitaţi de stres!
Iar acum, vă rog să îmi daţi voie să invoc săptămâna petrecută în Belgia.
Arbori tremuraţi ca în picturile lui Van Gogh, un cer taciturn care evident nu
promite prea mult în afară de lacrimile lui dese, ciorchine de biciclete, zâmbete în
contrast cu vremea, întrebări legate de spaţiul mioritic căci noi nu îl avem pe
Tintin, îmbrăţişări timide... într-un cadru ca acesta am strâns mâna Belgiei.
Prima oprire am avut-o în Ghent, un fel de Cluj belgian. Zic asta pentru ca ei îl
consideră centru universitar important.

În Ghent, cei şapte români, cele două belgience (în total au fost 22 de belgieni,
dar doar două colege ne-au întâmpinat la aeroport, Laurence şi Charline
împreună cu domnul profesor Bart Broidioi) şi doamna profesoară Axente care
ne-a însoţit şi a avut grijă de noi pe toată durată călătoriei.

Liceul care colaborează cu şcoala noastră se află în Oostende, un oraş pe malul
mării. Primul contact pe care l-am avut cu colegii noştri belgieni a fost
emoţionant deoarece ei ne-au primit într-o mare de aplauze. Două din cele şase
zile petrecute în Belgia, au fost la liceu. În celelalte zile am vizitat Oostende-ul,
Brugge-ul şi Bruxelles-ul. Fiecare ne-a impresionat prin ceva.
Am să încep cu şcoala pentru că aşa cum ne zic mamele noastre ”şcoala pe
primul loc, apoi distracţia”,nu?
Şcoala în Belgia este după cum ne aşteptam cu toți, diferită de cea de aici. Am
asistat la ore şi recunosc că am avut parte de cea mai cruntă oră de educație
fizică. (Dacă ştiam că vom face sport de când am plecat de acasă, nu mai
zâmbeam în poza de mai sus.) Trecem peste partea în care mă plâng şi ajungem
la cea în care ne aflam la ora de engleză a domnului Willem-Frederik Dorchain
unde într-o singură clasă eram şapte naţionalităţi. În viziunea mea... ceva
fascinant. Atâţia reprezentanţi din diferite colţuri ale lumii reuniţi în mod spontan
în aceiaşi clasă. De asemenea am asistat şi la ora domnului Bart Broidioi profesor
de sociologie.
Willem şi Bart sunt profesorii coordonatori ai acestui proiect. Sunt plini de
energie, au avut răspuns pentru toate întrebările noastre şi ne-au apreciat
entuziasmul.
Şcoala din Belgia este mai veselă,dar cu un program mult mai lung. Clasele sunt
luminoase şi colorate, nu există uniformă, au până şi o coregrafie a lor pe care
dansează în cantină (în săptămâna respectivă, au dansat pentru noi). În schimb
ceva ce nouă nu ne-ar conveni, deşi aşa ar fi normal, este regula strictă privind
telefoanele mobile. La şcoală folosirea telefonului mobil este interzisă fie şi în
pauză. În acest mod, ei vor să încurajeze comunicarea între elevi şi nu izolarea
cu propriul telefon mobil. 9 din 10 români s-ar topi în această situaţie.
Am zis mai sus că şcoala este mai veselă la ei. Desigur culorile plăcute , dansul şi
hainele confortabile mi-au influenţat starea de spirit în bine, dar pe lângă asta
venitul, pardon pedalatul până la şcoală mă încărca de energie. (Pe mine şi pe
restul şcolii căci e imposibil să trăieşti în Belgia şi să nu ai patru-cinci biciclete).

Şi acum partea distractivă.
Am scris mai sus despre Ghent, două-trei cuvinte. Mai mult nu vă zic că să nu vă
stric surpriza unui oraş superb. (Dacă nu... sper să aveţi imaginaţie.)
Aflându-ne desigur în Oostende... l-am şi vizitat.
Cred că pe toţi orăşelul acesta ne-a impresionat datorită plajei. (Sunt sigur că şi
ei vor fi la fel de încântaţi de Tâmpa). Ne-a plăcut aşa de mult încât la sfârşit iam entuziasmat şi pe ei. Au zis că datorită nouă îşi apreciază mai mult oraşul.
(Oh! Staţi să vedeţi cât o să-l iubiţi după experienţa în România, hi hi.)

Poza care surprinde toate cele 32 de zâmbete!

Brugge-ul este un alt oraş pe care l-am vizitat... pe ploaie. Cu toate că era o
vreme defavorabilă, impactul pe care l-a avut asupra noastră datorită frumuseţii
lui ne-a făcut să uităm de umbrele. În Brugge am gustat pentru prima oară
ciocolată belgiană, am trecut cu barca pe sub podurile joase ale oraşului, am
descoperit magazine micuţe,dar cochete şi mi-am umplut cardul de memorie.
Nu vorbesc de arhitectura interesantă a oraşului şi armonia culorilor. Mai bine
încetez să vă mai dau detalii şi să vă las pe voi să descoperiţi magia citadină.

Într-o seară am avut parte de o cină la un restaurant italian, asta ca să ne mai
amintim de latinitate şi dacism şi să ne mai încălzim gândul.
Lăsând gluma la o parte, a fost o seară foarte plăcută cu mâncare delicioasă,
voie bună, planuri pentru luna mai şi impresii.

O parte importantă a schimbului şcolar a constituit-o excursia la Bruxelles,
capitala Belgiei. Aici am vizitat două obiective importante pentru cultura noastră:
Parlamentul European şi muzeul Rene Magritte.
Bruxelles-ul este un oraş aglomerat unde se văd tendinţele de manipulare ale
turiştilor. Din fericire pentru noi, am fost cu Bart care a ştiut cum să gestioneze
grupul.

Aceste şase zile s-au sfârşit printr-o petrecere la care a participat toată lumea.
Le-am mulţumit profesorilor pentru efortul depus, am cântat până seara târziu,
am dormit într-un cort şi ne-am bucurat de tot ceea ce aveam în acel moment.
Cred că şi stelele dansau deasupra noastră. Din păcate a fost şi momentul
dureros al despărţirii... peste care am să trec. Nimeni vrea lacrimi pe paginile
astea, nu?
Oricum... Aş recomanda oricui să ia parte la acest schimb şcolar. Am vorbit cu o
doamnă în avionul care venea acasă. Printre altele i-am zis ce treabă am avut eu
în Belgia, reacţia ei a fost următoarea ”Foarte bine că şcoala vă organizează aşa
ceva!”. Da, este foarte bine... este un semn al modernităţii şi faptului că nu
suntem degeaba în 2014. De aceea trebuie să menţinem acest schimb de
experienţă. Anul acesta am fost şapte... foarte puţini, poate în următorii ani vor fi
mai mulţi doritori. Ar fi păcat să se piardă ceva aşa de valoros.

Tot ce am făcut eu aici a fost o trece în revistă... poate una puţin cam lungă, dar
credeţi-mă că în săptămâna aceea mi-am dezvoltat memoria afectivă cel mai
mult. Îmi este dor de corespondenta mea, de entuziasmul pe care îl aveam când
vizitam un nou oraş, de zilele ploioase perfecte.

