Projeto Maths is our common language - Fotos e Programa da visita à Eslováquia

Terça-feira – 23/10/2012

8.00 Chegada à escola
8.15 Abertura oficial do projeto
e reunião
8.30 – 10.00 (com pequeno
intervalo) Apresentação das
equipas, escolas e países
10.00 – 10.30
Apresentação do sistema
educativo eslovaco e do
curriculo dos alunos
10.30 – 11.00
Alunos – (em 2 or 3
grupos)apresentação da escola,
visita a salas de aula ,
laboratórios, etc.;
Professores – Receção pela
diretora e equipa de direção da
escola
11.00 – 11.30 Professores–
visita à instalações da escola;
Alunos – atividades icebreaking

8.30 Chegada à escola
9.00 – 10.30
Reunião do Projeto;
Concurso para o logo –
Apresentação das propostas das
escolas, votação, escolha do logo
oficial do projeto.
10.30 – 11.15
Professores – observação de
aulas, partilha de experiências,
Alunos– trabalhos de grupo

Quarta-feira – 24/10/2012
8.30 Chegada à escola
Encontro na entrada da escola,
divisão em tr~es
9.00 – 9.45 Workshops em
grupos –alunos e professores–
troca de experiências,
comparação dos sistemas
educativos e das oportunidades
de estudo e trabalho para jovens
nos países parceiros da europa.

Quinta-feira – 25/10/2012

Sexta-feira – 26/10/2012

7.30 Chegada à escola
Visita de estudo a Kosice ( todo
o dia) – segunda maior cidade da
Eslovaquia (visita à cidade,
museums, Catedral, A Rua
Principal , State theatre, etc.)

8.00 Chegada à escola
8.30 – 10.30 workshops
Professores: discussão sobre
oplano do projeto, dividirtarefas
pelos parceiros, preparação do
próximo encontro, avaliação do
promeiro encontro, etc.
Alunos: preparação da próxima
mobilidade, avaliação da
promeira mobilidade, etc
10.30 Entrega dos certificados de
participação
11.00 Encerramento oficial do
primeiro encontro

10.00 – videoconferencia a partir
de Strasbourg com
a europdeputada Monika
Flasikova Benova
11. 00 Feedback da the
conferencia e das workshops

12.00 – Almoço
Alunos e professores juntos

13.30 Sessão com as
autoridades locais na Camara
Municipal
14.30 – 16.00
Visita ao centro da cidade
16.00 – 17.30
Tempo livre

13.00 – 14.00
Tempo livre
14.00 – 18.00
Visita de estudo à tradicional
igreja em madeira em Ruský
Potok and Starina –

18.00 – 21.00
Welcoming party – jantar
tradicional Eslovaco para
todos; mostra de comida e
dança tradicional eslovacas,
atividades de apresentação

18.00 – 21.00
Visita ao planetarium em
Kolonica; observação da lua,
estrelas, etc
Jantar- barbecue e goulash

12.00 – 13. Almoço
Alunos e professores juntos

Almoço livre ( packed lunch) na
cidade durante o tempo livre

12.00 – 13.00 Almoço
Alunos e professores juntos

13.30 – 15.30 Visita de estudo a
Humenné (visita do castelo,
museu e museum tradicional ao
ar livre (aldeia eslovaca)
16.00 – 17.00 Visita ao museu
Andy Warhol de Art Moderna
em Medzilaborce(local de
nascimento dos pais de Andy
Warhol);
17.00 – 18.00 Visita às ruinas do
mosteiro de Krasny Brod
19.00

Continuação da visita;
Tempo livre no centro da cidade

Tarde livre;
(preparação da partida , tempo
para despedidas da família
despedida dos colegas, , etc.)

18.00 Chegada a Snina

Alunos – jantar com as famílias
Professores –Jantar habitual

Alunos – jantar com as famílias
Professores –Jantar habitual

18.00
Jantar de despedida para os
professores

Sa
Partida das escolas parceiras

Segunda-feira – 22/10/2012

12.00 – 13.00 Almoço
Alunos e professores juntos

chegada; encontro com as familias

Noite

Tarde

almoço

Manhã

Do

