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                          MOLA DI BARI- EXPERIENŢE EUROPENE 

 

Între 20-23 martie 2013 s-a desfăşurat la Bari- Ilalia a cincea şedinţă de lucru  a proiectului Gruntdvig 

finanţat de Comisia Europeană,  Senior Volunteerring in Europe- SENVOL. Proiectul Senvol a fost  iniţiat 

pentru România de Liceul Teoretic Ion Creanga – Tulcea de către d-na prof. Petre Monica coordonatorul 

grupului din ţara noastră. Alături de România participă Austria  care conduce acest proiect prin d-na Manuela 

Hinterbergen, Spania, Italia ţara gazdă din  martie, Polonia şi  Lituania. Echipa din Romaâia a fost formată din 

Petre Monica - coordonatoarea noastră, Bazbanela Aurelia – profesor de engleză, Boşneag Iolanda - contabil, 

Caraman Liliana - profesor de geografie, Radion Narcisa Ioana – profesor de biologie. 

Am ajuns pe 20 martie la Bari unde ne-a copleşit cu amabilitate şi căldură echipa italiană adică Sabino 

şi Giovanna care ne-au aşteptat la aeroport, ne-au  condus la Mola di Bari unde am fost cazate iar în aceeaşi 

seară ne-au ghidat în vizitarea oraşlui Bari centru important din sudul Italiei. 

Pe 21 martie ora 9.00 fix, nemţeşte ! începea şedinta de lucru în clădirea primăriei din Mola di Bari care 

se află la 10 minute de mers pe jos .Aici am realizat trei momente de discuţii legate de diferitele aspecte ale 

voluntariatului, prezentări de bună practică ale ţărilor partenere, definirea principalelor criterii ale  

voluntariatului – în  5 grupe de lucru, opinii personale despre voluntariat în viitor, foarte interesante având în 

vedere că eram din ţări diferite, discuţii încheiate în jurul orei 18.00 după care am vizitat castelul din Mola di 

Bari şi  regiunea Polignano- Conversano  care ne-a uimit prin arhitectura bine păstrată , măreţie şi frumuseţe. 

Pe 22 martie şedinţa a început  la ora 10.00  şi a avut ca temă de discuţie definitivarea bocklet-ului 

Senvol  pentru  care România va realiza 3 pagini despre aprecierea muncii de voluntariat în general, evaluarea, 

feed-back-ul, diseminarea informaţiilor, discuţii despre utilizarea Linkedin de către 2-3 voluntari din fiecare ţară 

– discuţii online despre munca de voluntariat specifică fiecărei ţări. Seara, pe un vânt şi o temperatură cam 

scăzută, am văzut zona Egretia- Alberobelo, dar chiar nu mai conta vremea atâta timp cât totul era nou, frumos , 

neasteptat Am socializat, am dansat, am conversat în limba. engleză cu colegii din celelalte ţări, am învăţat de la 

fiecare câte ceva, am savurat bucătăria specifică italiană şi  nici nu ne-am dat seama că era ora 23:00 şi noi abia 

eram în drum spre hotelul Gabbiano de unde urma să plecăm ziua următoare. 

Până acum echipele celor 6 ţari au realizat: 

- proiectul unei cărţi – Boocklet despre voluntariat-Senvol; 
- proiectul unei pagini Web; 

- definiţia comună a voluntariatului; 

- discuţii despre.voluntariat în general, organizaţia în care sunt voluntar, aspecte personale ale 

voluntariatului, societatea şi voluntariatul, implicarea guvernului în această activitate; 
- exemple de bună practică din cele 5 ţări partenere; 

- rezultate ale sondajelor naţionale. 

 

Pe 23 martie după o scurtă incursiune în Mola di Bari un orăşel tipic italian cu străzi înguste, clădiri albe dar 

care încă nu s-a trezit la ora 9.00 , iată-ne în drum spre aeroportul din Bari, avion, Bucureşti, autobuz, Tulcea. 

Cu siguranţă o experienţă de neuitat, contactul cu o lume nouă dar cu rădăcini vechi, cu altă ordine şi mers al 

lucrurilor, mi-a îmbogăţit cunoştinţele şi puterea de a mă adapta la situaţii noi, interesante şi mi-a deschis noi 
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drumuri. Mi-am dat seama că peste tot întâlnim oameni şi locuri interesante, că trebiue să fim deschişi, dornici 

de a învăţa şi a evolua. 

 

 

 

            

 

 

1   cu gazda noastră Sabino ; 

2   echipa României la Bari  ; 

3   în sala de conferinţe a Primăriei Mola di Bari ; 

4   rezultatele muncii noastre ; 

 

 

 

prof. Liliana Caraman 

Liceul Teoretic “Ion Creanga”, Tulcea 

 


