
Raport z mobilności w Grecji

Relacja z wizyty w Grecji, w szkole partnerskiej 2o Gymnasio Kaisariani
w dniach 08-15.03.2014

W dniach 08 – 15 marca 2014 roku uczniowie  naszego gimnazjum, Olga Kuna, Alicja Wąchała,
Magdalena Cłapa i Dawid Moneta, wzięli udział w spotkaniu grupy partnerskiej projektu Comenius
„Connect to a Green World”, które zorganizowała szkoła w Atenach.  Młodzież wyjechała pod
opieką koordynatorek projektu, p. Katarzyny Trojanowskiej-Nienałtowskiej i p. Agnieszki Kucińskiej,
a także pani dyrektor Ewy Sipy oraz  pani wicedyrektor Małgorzaty Przybył.
Uczniowie z Polski zostali zakwaterowani w domach swoich nowych przyjaciół z Aten, co umożliwiło
im rozwijanie języka angielskiego w sytuacjach praktycznych,  zaprzyjaźnienie się  z rówieśnikami z
zagranicy oraz pełne zanurzenie się w kulturze kraju partnerskiego.
Wraz z delegacjami z Hiszpanii, Niemiec, Turcji, Rumunii i Finlandii zostaliśmy zaproszeni na
spotkanie inauguracyjne, na którym przywitał nas burmistrz miasta oraz dyrektor szkoły. Podczas
uroczystości oglądaliśmy prezentacje multimedialne o każdym z krajów
partnerskich                                  i proekologicznych działaniach podejmowanych przez szkołę w
Atenach.                                                                
Podczas tej kilkudniowej wizyty mieliśmy okazję zwiedzić szkołę partnera, poznać tamtejszy system
edukacji i uczestniczyć w różnych zajęciach prowadzonych przez greckich nauczycieli. Ważnym
elementem wizyt w szkole były spotkania projektowe, na których omawialiśmy oraz
podsumowywaliśmy nasze dotychczasowe działania, opracowywaliśmy szczegóły kolejnych zadań
oraz dokonaliśmy ewaluacji wszystkich punktów wizyty.
Podczas pobytu w Grecji zwiedziliśmy serce Aten - Akropol, spacerowaliśmy po historycznej
dzielnicy Plaka, odwiedziliśmy malowniczy Nafplion – pierwszą stolicę  niepodległej Grecji,
starożytny teatr w Epidauros i grobowiec Agamemnona w Mykenach, a także zachwycaliśmy się
zapierającymi dech w piersiach widokami na Przylądku Sounion wraz ze słynną świątynią
poświęconą Posejdonowi na tle szmaragdowych wód Morza Egejskiego. Głęboko w pamięć zapadła
nam jednak atrakcja zaplanowana przez organizatorów na ostatni dzień naszego
spotkania,                         a mianowicie rejs po trzech spokojnych i malowniczych greckich wyspach:
Hydrze, Poros i Aeginie. Sama wizyta na typowych greckich wyspach była dla nas ogromnym
przeżyciem, ale warto również wspomnieć, iż podczas  żeglugi  mogliśmy obejrzeć pokaz typowego
greckiego folkloru, potańczyć przy lokalnej muzyce oraz spróbować greckich specjałów.
Podczas spotkania zostaliśmy zaznajomieni z różnymi  ekologicznymi  wyzwaniami podejmowanymi
w  kraju partnera.  Wszyscy uczniowie i nauczyciele wzięli udział w prelekcji dotyczącej
wykorzystania alternatywnego źródła energii – wiatru. Grecja już od lat rozwija wykorzystanie
energii wiatrowej, co pozwala na znaczne oszczędności finansowe oraz ograniczenie szkodliwych
emisji. Mogliśmy także prześledzić technologiczny proces rozbiórki i ponownego przetwarzania
starych aut w fabryce recyklingowej w Aspropirgos.
Spotkanie w Atenach, dzięki niezwykłej gościnności i serdeczności gospodarzy, na długo pozostanie
w naszej pamięci. Mogliśmy poznać warunki pracy w greckiej szkole, kulturę, obyczaje, lokalną
kuchnię i tańce, a  także poszerzyć swoją wiedzę na temat ochrony środowiska naturalnego             i
odnawialnych źródeł energii.
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