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LLAALL@@SS  ww  GGrreeccjjii                      
 
Kolejny etap realizacji projektu ‘Live and learn at school’ to wizyta  

w Grecji 11-15.04.2016. 

 

W spotkaniu uczestniczyły uczennice Agnieszka Krzysztofik 2b 

 i Martyna Galasińska 1c, dyrektor Marek Zygan i koordynator 

projektu Elżbieta Suliga.    

 

 

Zanim uczennice wzięły udział w spotkaniu, otrzymały adresy mailowe uczennic z  greckiej 

szkoły i nastąpiły ich pierwsze kontakty drogą elektroniczną. Pomogło to pokonać pierwszy 

stres związany z komunikacją wyłącznie w języku obcym. Dzięki tej wizycie młodzież mogła 

posługiwać się językiem angielskim w codziennych, sytuacjach, ćwiczyć płynność wymowy 

jak również poznać kulturę grecką, ich zwyczaje, nawiązać nowe znajomości, przyjaźnie.  

 

            
 

Było to nowe doświadczenie dla dziewczyn pod wieloma względami, a latanie samolotem 

okazało się dodatkową atrakcją wyjazdu.  

 

                  
 

Temat spotkania to Partnerstwo Europejskie i Demokracja, pilotaż ćwiczeń z języka 

angielskiego, które zostały zaprezentowane na spotkaniu we Włoszech oraz interkulturowość 

poprzez zaprezentowanie kultury każdego kraju. Młodzież  naszej szkoły przygotowała 

prezentację CD na temat równość płci, przełamywania barier i uprzedzeń w stosunku do innych 

ludzi. Każda szkoła zaprezentowała działania jakie podejmują w swojej szkole, które zmierzają 
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do zwiększenia świadomości europejskiej, równości płci lub ochronie środowiska  

i recyklingowi. 

 

                                  
 

Celem każdego projektu jest poznawanie innych kultur oraz wspólne działanie. Wybrana 

została piosenka J. Lennona ‘GIVE PEACE A CHANCE’, a słowa refrenu zostały 

przetłumaczone na języki wszystkich uczestników projektu, po czym razem uczestnicy 

śpiewali refren w pięciu językach. Zaprezentowane zostały też tradycyjne tańce wszystkich 

partnerów projektu, a następnie każdy zespół uczył kroków wszystkich uczestników.  

 

                                 
 

Zebrana młodzież chętnie uczestniczyła we wspólnej zabawie, kolejne tance przyjmowano  

z dużym entuzjazmem. Na koniec wszystkie tańce zostały powtórzone po kolei co wywołało 

‘burzę oklasków’. Przygotowane zostały potrawy przez wszystkie zespoły, które 

degustowano po wcześniejszej prezentacji składników, ze względu na różnice kulturowe 

uczestników projektu.  
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Oprócz pracy nad projektem było dużo zwiedzania między innymi; klasztor, z 14 wieku 

zbudowany zgodnie macedońską architekturą i położony wysoko w górach, muzeum 

archeologiczne blisko miejscowości Vergina z bardzo dobrze zachowanymi królewskimi 

grobowcami, wartościowymi znaleziskami, muzeum archeologiczne w  miejscowości Veria, 

zwiedzanie miasta Saloniki autobusem objazdowym ze wspaniałą panoramą na morze, szkoły 

Arystotelesa w starożytnej Mieza oraz bizantyjskie muzeum z bogatą kolekcją ikon  

z kościołów w Verii. 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opracowała: Suliga Elżbieta 

 
 


