PODSUMOWANIE PROJEKTU

Jako uczestnicy projektu „Poznawanie innych kultur kluczem do rozwoju
uczniów”, realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność
uczniów”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego mieliśmy
ogromne szczęście, aby w tym szczególnym roku szkolnym wyjechać do Grecji.
W projekcie wzięło udział 40 uczniów naszej szkoły, którzy łącznie z 4
nauczycielami w dwóch turach przebywali w Grecji w dniach od 4 do 17
października 2020r.

Zakwaterowani byliśmy w hotelu San Panteleimon w miejscowości
Paralia Neou Panteleimona, miejscu urokliwym, położnym bardzo blisko morza,
z basenem i świetną kuchnią.

Miejscowość Paralia Panteleimonos,
Riwiera Olimpijska

Nowoczesny hotel SAN PANTELEIMON z
którego widać w oddali górę Olimp

Hotel (widok od wschodu)

Plaża przy hotelu, z XIIIw. zamkiem

Nie był to wyjazd czysto „wakacyjny”. Każdego dnia mieliśmy zajęcia, w
ramach których przygotowywaliśmy ulotki związane z Grecją według naszego
własnego pomysłu. Tworzyliśmy własne mini gry w programie Scratch.

Były to zajęcia w grupach, z użyciem technologii informacyjnej.
Mieliśmy możliwość uczestniczenia w warsztatach z fizyki dotyczących
pomiaru obwodu Ziemi (tzw. Eksperyment Eratostenesa).
Wysłuchaliśmy wykładu o historii, mitologii i kulturze tego kraju. Lekcje
przeprowadzane były w języku angielskim. Wieczór grecki był zaś wspaniałą
okazją, aby nie tylko podziwiać, ale i spróbować samemu zatańczyć tańce
greckie - zorbę i sirtaki oraz posłuchać tradycyjnej greckiej muzyki. Mieliśmy
okazję spróbować musakę, suvlaki oraz sałatkę grecką, czyli typowe dania
kuchni greckiej.

Mieliśmy okazję odwiedzić szkołę partnerską PLATON M.E.P.E. School
w Katerini i sprawdzić czy jest podobna do naszej 😊. Dowiedzieliśmy się, jak
wygląda system edukacyjny w Grecji. Zwiedziliśmy pomieszczenia lekcyjne
szkół różnego typu – od podstawowej do średniej. Mieliśmy możliwość pouczyć
się matematyki z greckiego podręcznika! Tych, których pociągają inne
przedmioty, zagłębili się w podręczniki z geografii i biologii w szkolnej
bibliotece.

Oprócz zajęć i nauki w sposób tradycyjny, ogrom wiedzy zdobyliśmy
zwiedzając piękne greckie zakątki. Spacerowaliśmy po uroczych ulicach starego
Panteleimonu – miasta zamkniętego w kamieniu, które powstało około XIV
wieku. W sercu miasteczka znajduje się kościółek pod wezwaniem św.
Panteleimona, a obok rośnie stary platan.

Z łatwością znaleźliśmy miejsce, gdzie mogliśmy wypić kawę w jednej z
tawern. Stałym punktem dla przyjezdnych jest odwiedzenie sklepiku z
regionalnymi wyrobami, prowadzonego przez dwóch młodych,

przesympatycznych Greków, z którymi udało się nam długo pogawędzić.

Niezapomnianym punktem pobytu w Grecji był rejs na wyspę Skhiatos.
Wyruszyliśmy wczesnym rankiem statkiem Elisabeth Cruises. W czasie rejsu
kapitan Kostas zapewnił nam atrakcje – muzykę, tańce i zabawy.

Nie mogło zabraknąć delfinów płynących obok statku i wyskakujących z
wody! Przede wszystkim urzekły nas przepiękne widoki rozciągające się
wzdłuż wybrzeża greckiego. Po dotarciu na wyspę Skhiatos zjedliśmy pyszny
posiłek, weszliśmy na punkt widokowy, a następnie niektórzy udali się na
poszukiwanie miejsc, gdzie kręcone były zdjęcia do słynnego musicalu
“Mamma Mia!”.

W drodze powrotnej na lądową część Grecji zatrzymaliśmy się na plaży
Koukounaries („plaża szyszkowa”), znanej z pięknego błyszczącego w słońcu
piasku, jednej z najpiękniejszych plaż Grecji. Oczywiście wykorzystaliśmy
czas na kąpiel w morzu i zdjęcia.

Nie mogło nas zabraknąć w innych widokowych punktach znajdujących
się w okolicy Neou Panteleimona. Wybraliśmy się na zwiedzanie ruin,
położnego na wzgórzu, zamku w Platamonas, który widzieliśmy wcześniej z
plaży przy hotelu. Widoki ze wzgórza – niezapomniane.

Udaliśmy się w malownicze górskie tereny wąwozu rzeki Enipeas. Ponad
głowami wznosiły się szczyty masywu Olimp – wyjątkowo dobrze widoczny
tego dnia. Wędrówkę zakończył niesamowity spektakl natury – wodospad
wpadający do jeziora nazywanego Wanną Afrodyty, w którym miała zażywać
kąpieli bogini piękna.

Na pamiątkę wiele osób kupiło sobie magnes z Zeusem – królem bogów,
który w masywie Olimpu zasiadać ma na swym tronie.
Wizyta na targu w Leptokarii pozwoliła nam zobaczyć małe greckie miasto i
spotkać zwykłych Greków.

Niegdyś było to miasteczko rolnicze i handlowe, dziś ośrodek turystyczny z
małym ryneczkiem oraz sklepikami i tawernami. Na targu mogliśmy zobaczyć i
zakupić tradycyjne greckie przysmaki, oliwki z migdałami, chałwę, baklawę,
ser feta i świeże owoce morza.
Odwiedziliśmy słynne, będące wizytówką Grecji miejsce, wpisane na listę
światowego dziedzictwa UNESCO - Meteory.

Jest to kompleks 24 prawosławnych pustelniczych klasztorów, wykutych na
szczytach skał w XIV i XV wieku. Po drodze zatrzymaliśmy się w warsztacie
ikon w małej miejscowości Kalambaka.

Tam wytłumaczono nam, że ikon się nie maluje tylko pisze. Zobaczyliśmy
różne techniki wykonywania i postarzania ikon, a na koniec poszliśmy do
sklepu, gdzie można było zakupić oryginalną, piękną ikonę z Meteorów. W
drodze do punktu kulminacyjnego - klasztoru św. Warłama, mieliśmy
możliwość podziwiania niesamowitej przyrody.

Półka widokowa to miejsce, gdzie zrobiliśmy dziesiątki niesamowitych zdjęć
tego urzekającego miejsca.

Na wszystkich Meteory wywarły ogromne wrażenie.
Niezapomnianym przeżyciem były nasze wędrówki na plażę. Jednego
dnia, jeszcze gdy było ciemno, wyruszyliśmy na plażę, na spotkanie
wschodzącego słońca. W oddali można było zobaczyć cudownie podświetlony
zamek w Platamonas. Z czasem robiło się coraz jaśniej, aż w końcu na
horyzoncie ukazał się niesamowity widok - żółtej kuli słońca wyłaniającej się z
wody.

Innego dnia Morze Egejskie pokazało nam swoją siłę fundując nam widowisko
z ogromnych fal.
Nasza przygoda w Grecji pozostanie nam na długo w pamięci. Był to

czas, gdy mogliśmy bliżej poznać kulturę grecką i jej źródła. Mieliśmy
możliwość sprawdzenia znajomość angielskiego nie tylko w sytuacji szkolnej,
ale w sytuacjach codziennych – na zakupach, w restauracji, na ulicy, spotykając
młodzież grecką. Tworząc ulotki o Grecji dowiedzieliśmy się wielu
interesujących rzeczy związanych z tym krajem, a prowadzący pokazał nam, jak
można w szybki sposób przedstawić konkretne informacje w ciekawej formie.
Jak to często bywa, pozostał niedosyt, że jest jeszcze tyle rzeczy do zobaczenia,
a czasu tak mało. Zapewne takie też jest założenie projektu – rozbudzić naszą
ciekawość i chęć poznania czegoś więcej niż „własne podwórko”.
Do domu wróciliśmy z dużą ilością zdjęć oraz jeszcze większą
niezapomnianych wspomnień i wrażeń.

