
 

IMPRESII DE CĂLĂTORIE 

 

       Am pornit în experienţa aceasta a unui JOB SHADOWING în Italia prin programul Erasmus+, 

impulsionată de gândul că va fi o oportunitate de dezvoltare personală, profesională şi socială, într-

un context internaţional dar şi din curiozitatea de a descoperi o cultură şi o ţară nouă şi mai ales de a 

intra în contact direct cu un alt sistem de învăţământ. 

       La finalul acestei călătorii, nu regret deloc alegerea făcută pentru că am descoperit locuri 

minunate şi unice- oraşul Matera-(cu locuinţele Sassi) capitală cultural- europeană în 2019, dar şi 

oraşul gazdă- Taranto (numit oraşul celor două mări: M. Mediteraneană şi laguna M. Piccolo) situat 

în S-E Italiei, în opinia mea un oraş al contrastelor. De ce spun asta? Podul mobil Ponte Girevole 

leagă insula cu oraşul vechi de continent, unde se află oraşul nou, unind practic două lumi total 

diferite: vechi şi nou, istorie şi modernitate, sărăcie şi bogăţie, linişte şi agitaţie, toate acestea într-

un singur oraş! Iar aspectul acesta impresionează orice turist. 

        De o parte a podului se întinde oraşul nou, modern, cu zonă pietonală, animată şi luminată o 

dată cu lăsarea serii, cu fântâni arteziene, magazine şi gelaterii, cu pizzerii la tot pasul, cu străzi şi 

bulevarde aglomerate, cu palmieri decorativi specifici, cu o faleză minunată de unde admiri marea 

la apus şi la răsărit, un adevărat loc de promenadă pentru localnici şi turişti. 

        De cealaltă parte a podului, pe insulă, oraşul vechi te întâmpină promiţător cu Castelo 

Aragonese (Castelul Aragonez) – emblema oraşului, ca apoi să fii înconjurat de clădiri vechi, multe 

părăsite, de străduţe înguste gen labirint, ganguri ce le poţi străbate doar în şir indian, populaţie 

săracă,… însă un loc căutat de privirile curioase ale turiştilor care doresc să viziteze Catedrala di 

San Cataldo- un monument de cultură şi istorie înalţat în secolul al XI-lea şi închinat patronului 

spiritual al oraşului, considerat primul episcop al Tarantului, căria îi şi poartă numele. 

         Deoarece şederea noastră acolo a coincis cu sărbătoarea oraşului dedicată acestui patron 

spiritual- numit de localnici Sfântul San Cataldo, am fost impresionaţi de procesiunile organizate 

atât pe mare cât şi pe uscat în care statuia de bronz a Sfântului saluta localnicii dintr-o 

ambarcaţiune, într-o paradă cu peste 30 de alte ambarcaţiuni pe mare, ca apoi să fie purtată în oraş, 

într-o trăsură înconjurată de zeci de preoţi. 

          Am fost plăcut impresionaţi şi de parada în straie medievale, urmată de o demonstraţie de 

mânuire a steagurilor şi o demonstraţie de luptă cu săbii. Toate acestea au însemnat pentru italieni 

tradiţie iar pentru noi au fost momente inedite şi cu siguranţă unice! 

         Cât despre sistemul de învăţământ italian (ca să nu uităm scopul pentru care ne găseam acolo), 

am descoperit la ei câteva aspecte care ne-au atras atenţia:  

            - integrarea tuturor copiilor cu dizabilităţi în învăţământul de masă 

            - prezenţa a 2-3 cadre didactice la clasă (fiecare copil cu dizabilităţi avea lângă el pe 

parcursul întregii zile,câte un profesor de spriin) 

           -  existenţa tablei SMART în fiecare clasă 

 - lipsa pauzelor (există una singură pentru masă) 

 - relaţia profesori-elevi era una extrem de destinsă şi relaxată 

 -directoarea şcolii ajutată de alţi 15 colaboratori 

            - existenţa claselor traditionale şi digitale în gimnaziu (părintele poate opta) 

            - consiliul clasei alege manualele din 3 în 3 ani (rămân apoi la copii) 

            - existenţa unui nutriţionist ale cărui recomandări trebuie să fie respectate de toti părinţii 

privind pachetul de  şcoală al copilului. 

         Această mobilitate JOB SHADOWING ne-a oferit şansa celor 7 participanţi (Braia Loredana, 

Marcel Sas Adăscăliţii, Ursan Rodica, Bule Sanda, Patca Cosmin, Gergely Mihaela, Benţe Ioana) să 

ne familiarizăm cu sistemul italian de învăţământ, să îl comparăm cu cel propriu, să împărtăşim 

idei, opinii, exemple de bune practici, să observăm metode inovative de predare, prin participarea la 



orele de curs şi întâlnirile cu direcţiunea şi personalul didactic al Instituto Comprensivo Statale 

,,Cesare Giulio Viola” din Taranto. 

          Va rămâne pentru noi toţi o experienţă de neuitat!!   

                                                                                                                  Prof. SANDA BULE  

 

  

   

   


