Programul de practica pentru studentii care fac practica la Schitul romanesc Prodromu de la Muntele Athos
Luni 10 iulie
Instructaj Protecția Muncii
Ora 09:00 amfiteatrul III2

Luni 17 iulie
Ora 8:00 - Masa 1
Ora 9:00 - Vizite pe
santierele deschise la
Schitul Prodromu

Marți 18 iulie
Ora 8:00 - Masa 1
Ora 9:00 - Vizite pe
santierele deschise la
Schitul Prodromu

Miercuri 12 iulie
ora: 08:30
Locație: Uranopolis Grecia
Ridicare DIAMONITIRE de
la Biroul pentru Muntele
Athos
Ora 9:00 - achizitionare
bilete vapor
Ora 9:30 - imbarcare
vapor
Ora 9:45 - plecare vapor
Ora 11:45 - acostare in
portul Dafne
Ora 12:00 - microbuzul
trimis de la Schitul
Prodromu pleaca din
Dafne, via Kareia si cateva
manastiri pana la Schitul
Prodromu. Masa de seara.
Miercuri 19 iulie
Ora 8:00 - Masa 1
Ora 9:00 - Vizite pe
santierele deschise la
Schitul Prodromu

Ora 16:00 - Masa 2
Ora 17:00 - Timp liber
Luni 24 iulie
Ora 8:00 - Masa 1
Ora 9:00 - Plecare cu
microbuzul de la Schitul
romanesc Prodromu catre
portul Dafne
Ora 11:45 - Vapor
Ora 14:00 - Uranopolis.
Masa
Ora16:00 - Plecare catre
Bucuresti Romania

Ora 16:00 - Masa 2
Ora 17:00 - Timp liber
Marți 25 iulie
Ora 03:00 (circa) sosire in
Bucuresti, in curtea FCCIA

Ora 16:00 - Masa 2
Ora 17:00 - Timp liber
Miercuri 26 iulie
Elaborare Raport de
practică

Ora 23:00 intalnire in
curtea FCCIA pentru
plecare catre Grecia.
Studentii vor avea asupra
lor cartea de identitate si
un bagaj (vezi detalii)

Marți 11 iulie
ora: 12:00 (circa)
Locație: Uranopolis Grecia
Cazare la hotelul Xenios
Zeus
Odihna, timp liber, masa
in jur de ora 16:00

Joi 13 iulie
Ora 8:00 - Masa 1
Ora 9:00 - Vizite pe
santierele deschise la
Schitul Prodromu

Vineri 14 iulie
Ora 8:00 - Masa 1
Ora 9:00 - Vizite pe
santierele deschise la
Schitul Prodromu

Sambata 15 iulie
Duminica 16 iulie
Ora 8:00 - Masa 1
Ora 9:00 - Vizite la diverse manastiri din
muntele Athos

Ora 16:00 - Masa 2
Ora 17:00 - Timp liber

Ora 16:00 - Masa 2
Ora 17:00 - Timp liber

Ora 16:00 - Masa 2
Ora 17:00 - Timp liber

Joi 20 iulie
Ora 8:00 - Masa 1
Ora 9:00 - Vizite pe
santierele deschise la
Schitul Prodromu

Vineri 21 iulie
Ora 8:00 - Masa 1
Ora 9:00 - Vizite pe
santierele deschise la
Schitul Prodromu

Sambata 22 iulie
Duminica 23 iulie
Ora 8:00 - Masa 1
Ora 9:00 - Vizite la diverse manastiri din
muntele Athos

Ora 16:00 - Masa 2
Ora 17:00 - Timp liber
Joi 27 iulie
Elaborare Raport de
practică

Ora 16:00 - Masa 2
Ora 17:00 - Timp liber
Vineri 28 iulie
Predarea Raportului de
practică

Ora 16:00 - Masa 2
Ora 17:00 - Timp liber

ASPECTE CU PRIVIRE LA PRACTICA LA SCHITUL ROMANESC PRODROMU DE LA MUNTELE ATHOS:
1. Bagaje si date informative:
a. Plecarea o sa fie in jur de ora 23:00, din curtea FCCIA Lacul Tei;
b. Drumul este destul de lung si probabil ca o sa ne oprim pe parcurs ori de cate ori este nevoie;
c. Cartile de identitate, pentru care se emit diamonitirele, trebuie sa existe;
d. La Schit exista prosoape, papuci, sapun/sampon - daca cineva are un anumit sampon preferat, poate sa-l ia cu el, altfel nu e
nevoie;
e. La Schitul romanesc Prodromu nu se mananca carne - se mananca lapte, branza, oua, peste, fructe de mare ... dar nu carne asadar, daca cineva nu poate trai fara sa manance carne poate sa-si ia cu el (ori sa cumpere pe parcurs) ceva conserve cu carne...
f. Hainele trebuie sa fie "decente", pana la Uranopolis se pot purta pantaloni scurti sau 3/4... in Athos insa trebuie sa fie pantaloni
lungi, fara "vedere la glezne". Culorile tricourilor, camasilor, etc nu trebuie sa fie "stridente" (pot sa fie: negre, albe, gri, etc de
preferat nu galbene, rosii, etc...)
g. La Schitul Prodromu, in localul unde o sa fim cazati si numai pentru NOI, exista toalete, dusuri (ca la un hotel normal), curent si
din cand in cand semnal. Nu exista wireless sau internet. Oricine isi poate lua laptop, tablete, carti de citit, aparat foto etc... La
ceea ce se cheama Arhondaric se pot cumpara carti "de specialitate" sau produse de tip tamaie, icoane, etc... Aceleasi produse se
pot achizitiona si de la alte manstiri pe care o sa le vizitam in prima zi si in week-end-uri
h. RECOMAND ca fiecare sa isi aduca de acasa un dispozitiv anti-tantari pe care sa-l foloseasca in camera unde vor locui. Suntem 8,
vor exista doar 2 camere, mai mari, in care vor sta 2 persoane, in rest sunt camere de cate 1 persoana. Daca vreti sa beti cafea
exista o chicineta unde aceasta poate sa fie preparata, altfel ori de cate ori trecem pe la Arhondaric putem avea cate o cafea...
i. In principiu nu se fumeaza, dar o sa stabilim un program;
2. Toate costurile cu privire la:
a. transporturi (masini, vapoare)
b. mese
c. vizite la diverse obiective
d. taxe
e. diamonitire
f. cazari
sunt suportate de catre FCCIA-UTCB prin intermediul unuia dintre sponsorii de baza...

3. Personale si alte precizari:
a. fiecare isi poate lua orice la el, dar bagajul in sine nu ar trebui, totusi, sa fie foarte mare, astfel incat sa avem loc in masini/vapoare
cu lejeritate;
b. hotelul de la Uranopolis cat si locul unde o sa fim cazati la Prodromu nu au lifturi;
c. daca cineva isi doreste cumpararea unor obiecte o poate face pe banii proprii
d. in principiu, o sa facem o vizita si la ceea ce se cheama Arsana - portul schitului... marea e mare, se poate face oaresce baie... asa
ca puteti sa va luati un costum de baie, normal, fiindca e destul de departe de schit...
e. discutiile cu "fratii si parintii" trebuie sa fie normale, fara a insinua nimic...
f. O sa fim primiti la ceea ce se cheama SINODICON de catre parintele STARET, in buna desfasurare a "tiparelor" romanesti... .
Este un tip absolut deosebit, "inginer" de profesie dar care are si o mare deschidere catre "cunoasterea ortodoxa";
g. Ca pe orice santier, nu trebuie sa intram in contradictie cu nimeni - de la muncitori la calugari. Trebuie sa dovedim o conduita
corecta, inginereasca, astfel incat FCCIA sa aduca un plus valoare si in anii urmatori sa putem continua aceasta "traditie" pe care
ACUM incercam sa o infaptuim.
h. Orice problema care vi se pare ca apare, va rog sa o discutati NUMAI CU MINE (Dan Stoica) si o rezolvam.
i. Programul in schit se desfasoara dupa ceea ce se cheama "ora bizantina" drept pentru care, fratii si calugarii au un ANUMIT
program... Ei incep slujbele in jur de ora 1-2 noaptea... Nu e nevoie sa mergem la slujbe... dar daca cineva isi doreste aceasta,
poate sa mearga dimineata la ceea ce se numeste liturghie... Dar aceasta o sa o vorbim/stabilim ACOLO. Repet, nu este
obligatoriu, dar pentru cei deschisi catre "cunoastrerea ortodoxa" se poate...

