
Po długiej i męczącej podróży dotarliśmy do hotelu San Panteleimon. Pierwszy dzień spędziliśmy
odpoczywając i zwiedzając okolice. Pierwszym punktem drugiego dnia był wyjazd na pobliski targ,
gdzie mieliśmy za zadanie znaleźć określone produkty spożywcze potrzebne do przygotowania
greckich potraw. Mając listę produktów musieliśmy nazwać daną potrawę.

PIERWSZE DNI W GRECJI

DOSKONALENIE KOMPETENCJI
KLUCZOWYCH POPRZEZ WYMIANĘ
MIĘDZYNARODOWĄ

Przygotowania 
Projekt w którym uczestniczyliśmy miał na celu rozwijanie umiejętności wielojęzycznych,
poznanie innej kultury, Kilka dni przed wyjazdem uczniowie naszej szkoły odbywali szkolenia
dotyczące pierwszej pomocy i bhp. Odbywały się również spotkania na których szczegółowo
został omówiony i podpisany przez nas regulamin wycieczki .Przedstawiono nam również
wstępny plan pobytu w Grecji. Zgodnie z planem 02.10.2022 r. wyruszyliśmy w podróż.



Mieliśmy okazję zwiedzić miasteczko Litochoro i wąwóz rzeki Enipeas, a także Stary
Panteleimon - miasteczko zaklęte w kamieniu. Odbyliśmy także rejs statkiem na wyspę
Skiatos oraz popłynęliśmy na złotą plażę Koukounaries. Byliśmy zachwyceni również
wycieczką do najsłynniejszych klasztorów na skałach - greckich Meteorów. Przy okazji
udało się nam odwiedzić pracownię ikon. Po kolacji zorganizowany został wieczór grecki z
tradycyjnymi tańcami. Przy okazji świętowaliśmy urodziny uczestników projektu - Julki i
Igora.

SZKOŁA PARTNERSKA

Wyjazdu ciąg dalszy

  W Platon private school uczono nas podstawowych zwrotów z języka greckiego. Były również zajęcia z
ekologii. Atmosfera w szkole była przyjazna. Nauczyciele z chęcią pomagali i byli pozytywnie do nas
nastawieni. Dzieci ze szkoły  z młodszych klas z chęcią rozpoczynali z nami rozmowę.   



W wytwórni mieliśmy pokaz produkcji fety oraz degustacje. Była możliwość
kupna świeżej fety. Opisując całokształt owej wytwórni wywarło na nas
duże wrażenie. Najbardziej spodobał nam się sam proces produkcji.

Wytwórnia oliwy dała nam możliwość zobaczenia jak powstaje oliwa. Była
również degustacja tak jak i w feciarni. Oprócz poczęstunku oraz pokazu
wytwarznia oliwy była również zabawa, w której można było wygrać butelkę
świeżej Oliwy. Oliwiarni wywarła na nas jeszcze większe wrażenie niz
feciarnia, ponieważ poznaliśmy jeszcze nieznane dla nas smaki oliwy.

WYTW�NIA FETY I OLIWY 

WYTWÓRNIA OLIWY 

WYTWÓRNIA FETY 
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