Řecko 3. – 9. července 2022 „Kulturní a sportovní aktivity v Řecku“

Českou republiku reprezentovala skupina složená ze 2 učitelů a 6 studentů prvního a druhého
ročníku. Účastníky této mobility byly delegace ze všech 5 zúčastněných zemí, tj. Rumunska,
Turecka, Itálie, Řecka a ČR.
Program, který připravila řecká škola, byl plný kulturních a sportovních aktivit ve městě Kavala,
blízkém okolí a na ostrově Thassos.
Během týdne se účastníci seznámili se školou a jejím vzdělávacím systémem.

Řecká škola připravila pro účastníky výstavu kreseb a obrazů, které namalovali studenti a učitelé
školy. Námětem byly památky města Kavala.

Součástí programu byla prohlídka historického centra města Kavala, akvaduktu a pevnosti, ale i
seznámení s místním podnikatelem – majitelem pekárny, který po mnoha letech na pozici
manažera banky se začal věnovat vlastnímu podnikání a připravuje různé druhy chleba a další
pekařské výrobky. Jeho podnik je velmi oblíbený, tj. i úspěšný.

V dalších dnech jsme navštívili několik místních kostelů, dvě archeologická místa – jedno na
ostrově Thassos a druhé ruiny antického města Philippi, kde jsme měli možnost se seznámit s
antickými památkami včetně poměrně dochovalého řeckého divadla, mozaikových podlah, ruin
paláců, zbytky silnice, která vedla z Istanbulu do Evropy. Jedním ze zajímavých bodů programu
byla prohlídka ženského kláštera, kde jeptišky připravily pro účastníky malé pohoštění.

Součástí programu bylo i přijetí všech delegací na místní radnici místostarostou města. Zde jsme
měli možnost se seznámit s historií oblasti a místní samosprávou. Současně jsme představili
program Erasmus+ a náš projekt.

Odpolední programy byly věnovány sportovním aktivitám na místních plážích a koupání v moři.
Během všech výše uvedených aktivit měli účastníci mobility se vzájemně seznámit a prohloubit
své komunikační schopnosti v anglickém jazyce. Neméně důležitou součástí programu bylo
seznámeni se s řeckými tradicemi, hudbou a jídlem.

Tato mobilita byla poslední aktivitou našeho projektu. Jsme rádi, že jsme měli možnost se stát
součástí tohoto partnerství a spolupracovat s učiteli a žáky jiných zemí. Přes potíže spojené
s omezeními z důvodu nemoci COVID 19 se podařilo splnit všechny aktivity a cíle projektu.

