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Gimnazjum im. ks. Jana  Twardowskiego 

w Zespole Szkół w Rozogach 

Raport z pierwszych międzynarodowych warsztatów w Grecji 
pt. "Drama i teatr starożytny Grecji z elementami muzyki i sztuki", 

odbywających się w dniach 21.11.2016 - 28.11.2016 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Schimatari, Viotia, Grecja 

w ramach projektu Erasmus+ 
pt. "Przez zdolności artystyczne do rozwiniętych umiejętności podstawowych" 

realizowanego od 1.09.2016r. do 30.08.2018r.  
Numer projektu: 2016-1-PL01-KA219-026076_1 

uczestniczące szkoły: 
Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkół w Rozogach, Polska 

Osnovna škola Darda, Chorwacja 
Osnovna šola Toma Brejca, Kamnik, Słowenia 

 
 
Cele warsztatów: zdobycie przez uczniów i nauczycieli z czterech szkół uczestniczących wiedzy o tym, 
jak teatr starożytnej Grecji był zbudowany, poznanie tragedii i komedii starożytnej Grecji oraz 
zapoznanie się z muzyką i sztuką tego kraju. Poznanie greckiej cywilizacji, tradycji i zwyczajów poprzez 
zaangażowanie we wspólne przygotowanie przedstawienia teatralnego opartego na  komedii 
starożytnego komediopisarza -  Arystofanesa, pt. "Ptaki" w języku angielskim i greckim. Praca w 
grupach: teatralnej, muzyczno – tanecznej i plastycznej nad przygotowaniem przestawienia. Przez to 
rozwijanie  umiejętności 21. wieku, takich jak: współpraca w grupie i między grupami, samodzielne 
podejmowanie decyzji, odpowiedzialność w procesie uczenia się, rozwijanie pewności siebie podczas 
przygotowań do publicznego wystawienia produktu wspólnej pracy dla środowiska, władz lokalnych, 
rodziców, nauczycieli i innych uczniów. Warsztaty odbyły się zgodnie z harmonogramem działań 
projektu, jako realizacja jego głównych celów. 
 
Opis działań 
Dzień 1 (poniedziałek, 21 listopada 2016) 
- Spotkanie uczniów i nauczycieli z Polski, Chorwacji i Słowenii z dyrektorem i gronem pedagogicznym 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Schimatari. Rozmowa na temat celów projektu, omówiono przebieg i 
program warsztatu. 
- Powitanie gości przez szkołę goszczącą, prezentacja tańców ludowych i tradycyjnych pieśni. 
- Spotkanie z Burmistrzem Schimatari w Urzędzie Miasta, rozmowy na temat projektu i roli jaką 
tamtejsza gmina może i będzie mieć angażując się w działania projektowe oraz działania niniejszych 
warsztatów. Nauczyciele ze szkół partnerskich przywieźli prezenty dla Burmistrza Schimatari od swoich 
szkół i władz lokalnych – a goście otrzymali również podarki dla swoich szkół od pana Burmistrza. Co 
więcej, pan burmistrz zaprosił przybyłych nauczycieli i uczniów, a także czterech przedstawicieli szkoły 
goszczącej, na kolację do pobliskiej restauracji, aby wszyscy mogli spróbować lokalnych przysmaków i 
potraw regionalnych. 
- Video – prezentacja dla gości, przygotowana przez uczniów klasy 6 szkoły w Schimatari na temat ich 
regionu i kraju,  
- Zapoznanie się uczestników warsztatów z tekstem sztuki, nad którą mieli wspólnie pracować,  
- gry i zabawy integracyjne, w szkolnym teatrze.  
- Goście spędzili popołudnie w lokalnym Centrum Sportu ucząc się tradycyjnych greckich tańców pod 
kierunkiem nauczyciela wychowania fizycznego i trenera, Pani Eleni Alexaki. 
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Dzień 2 (wtorek, 22 listopada 2016) 
- Udział uczestników warsztatu w lekcji na temat greckiej komedii i tragedii, prowadzonej przez aktora i 
reżysera teatralnego, Pana Dimitrisa Theodorou. Oglądanie spektaklu "Ptaki" wystawionej przez Teatr 
Narodowy w reżyserii Karolosa Koun z 1976 roku. 
- Podział uczniów na grupy – zespoły: teatralny, muzyczno – taneczny i plastyczny, i rozpoczęcie pracy 
nad niektórymi motywami wprowadzającymi ich do sztuki, którą mieli wspólnie wystawić. Klub 
plastyczny zaangażował się w stworzenie koturnów i masek z materiałów wielokrotnego użytku, które 
wykorzystano w przygotowaniu kostiumów i scenografii przedstawienia. Klub muzyczno - taneczny 
wybrał proste instrumenty muzyczne, które były wykorzystane w przedstawieniu, ćwiczył melodie. 
Klub teatralny rozpoczął pracę od czytania sztuki „Ptaki”- przydzielono role, wprowadzano 
uproszczenia i zmiany w tekście. 
- Zwiedzanie Muzeum Archeologicznego w Tebach, gdzie przewodnik, Pan Nomikos, pokazał 
najciekawsze z eksponatów i lokalnych znalezisk archeologicznych i wykopalisk. Przewodnik posługiwał 
się zarówno językiem angielskim jak i greckim. 
- Prezentacja Chorwacji przygotowana przez nauczycieli i uczniów reprezentujących szkołę w Darda, 
nauka wiązania krawatu – narodowej dumy Chorwatów – nazwa państwa pochodzi od krawatu. 
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Dzień 3 (środa, 23 listopada 2016) 
- Kontynuacja pracy w  zespołach. Klub plastyczny rozpoczął pracę nad kostiumami dla ptaków – 
nakrycia głowy dla aktorów przy użyciu różnych technik i materiałów, wzorując się na antycznych 
przykładach. Klub muzyczno - taneczny pracował nad ptasim tańcem do refrenu oraz melodią graną na 
prostych instrumentach. Po przydziale ról, klub teatralny rozpoczął pracę nad sztuką, ćwicząc dykcję, 
odpowiednie ruchy, poruszanie się na scenie. Tekst ćwiczono w językach: angielskim i greckim – młodsi 
uczniowie z Grecji. Współpraca wszystkich uczestników w klubach była niesamowita, okazało się, że to 
był dobry pomysł, aby wybrać szkoły podstawowe wraz z Gimnazjum do partnerstwa w naszym 
projekcie. Energia, otwartość i żywotność greckich uczniów powodowała, iż starsi koledzy z zagranicy 
uwidocznili swoje talenty, otworzyli się i zachęcili do współpracy oraz wspólnych gier i zabaw. To 
doświadczenie pokazało, że nie ma znaczenia czy to 11- czy 14 – latki,  jeśli mają wspólny cel, to go 
realizują, dobrze się przy tym bawiąc, a zarazem ucząc się od siebie nawzajem. 
- Prezentacja szkoły ze Słowenii, poznaliśmy: symbole narodowe, tradycyjne potrawy, najciekawsze 
miejsca, tańczyliśmy taniec ludowy oraz próbowaliśmy ciasta „potica”. Poznaliśmy ich kulturę, tradycje 
i nasze podobieństwa w tańcach dziecięcych i muzyce. 
- Podczas wszystkich działań, grupa greckich uczniów przygotowywała kwestionariusz ankiety 
ewaluacyjnej dla uczestników warsztatu, rodziców i nauczycieli pod kierunkiem nauczyciela języka 
angielskiego, Pani Danai Soulioti i koordynatora ze szkoły greckiej, Pani Marii Theodoridou. 
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Dzień 4 (czwartek, 24 listopada 2016) 
- Kontynuacja pracy w klubach. Pan Dimitris Theodorou instruował uczniów jak mają odgrywać swoje 
role, a nauczyciele pomagali im się ich uczyć. Klub plastyczny kontynuował pracę nad kostiumami, 
zgodnie ze scenariuszem przedstawienia i przygotowanymi wcześniej projektami rysunkowymi przez 
uczestników projektu ze wszystkich krajów partnerskich. Klub muzyczno - taneczny doskonalił 
elementy ruchowe, muzyczne i śpiew. 
- Zwiedzanie pobliskiego miasta Chalkida ze słynnym, niewyjaśnionym zjawiskiem przyrodniczym, 
zwanym "Szaloną Wodą" – woda w zatoczce porusza się w przeciwnych kierunkach – jest jakby 
rozbiegana – wbrew zwykłemu ruchowi wody na wybrzeżu. Zwiedziliśmy Zamek Obronny 
Karambamba, który został zbudowany przez Turków około 1680r. Poznanie historii tego miejsca i 
zakresu obecnego wykorzystania, podziwianie wspaniałego widoku na „Zatokę Eboian”.  Przejście po 
historycznym moście „Evripus”, który łączy wyspę, na której usytuowane jest miasto Chalkida, ze 
stałym lądem – to tam można obserwować zjawisko „Szalonej Wody”. zwiedzanie słynnego 
"Czerwonego Domu"- należącego niegdyś do najbogatszego mieszkańca, który wykorzystywany jest do 
publicznych wydarzeń czytelniczych i spotkań poetyckich, oglądanie budynku, zwanego "Likion 
Ellinidon", zakup pamiątek. 
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Dzień 5 (piątek, 25 listopada 2016) 
- Wyjazd do Aten, zwiedzanie: Akropolu, Partenonu, Erechtheionu, Herodio i innych starożytnych 
budowli. Każda grupa – grecka i zagraniczna, miała swojego przewodnika. Zwiedzanie Teatru Dionizosa 
- Eleuthereus, a następnie Muzeum u stóp Akropolu i podziwianie wspaniałych eksponatów, 
przewodnik zwrócił naszą uwagę na kilka najważniejszych szczegółów na ich temat.  
- Uczestnictwo w warsztatach na temat starożytnych rzeźb greckich i sposobów ich kolorowania jakie 
stosowano w starożytności, pt. "Rzeźba i kolor". Uczniowie mieli okazję, przez chwilę, stać się 
archeologami i poznać tajemnice starożytnej sztuki rzeźbienia. 
- Spacer w okolicy muzeum, zakup pamiątek i podziwianie Olimpijskich Kolumn Zeusa. 
- Uroczysta kolacja, na którą zostaliśmy wcześniej zaproszeni przez Burmistrza Schimatari do 
miejscowej restauracji, próbowanie niemal wszystkich tradycyjnych potraw z owoców morza tam 
serwowanych, jak: grillowane ośmiornice, krewetki, małże i kalmary. Niektórzy uczniowie i nauczyciele 
nigdy wcześniej nie próbowali takich dań.  
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Dzień 6 (sobota, 26 listopada 2016) 
- Zwiedzanie wykopalisk archeologicznych w Tanagra wraz z Panią Dyrektor Szkoły w Schimatari – 
Evgenią Strati oraz wiceburmistrzem. Wycieczka była sponsorowana przez Urząd Gminy Schimatari. 
Dowiedzieliśmy się, że badania archeologiczne prowadzone były w tym miejscu przez słoweńskiego 
archeologa z Lubliany.  Szkoła słoweńska zorganizuje spotkanie z tym panem w swojej szkole aby 
dowiedzieć się więcej na temat tych wykopalisk. 
- Przygotowania do generalnej próby kostiumowej. Każda grupa zakończyła swoją część pracy, a 
następnie uczniowie i nauczyciele współpracowali, aby połączyć wszystko razem. To była magiczna 
chwila, kiedy wszystkie kostiumy i dekoracje, które klub plastyczny  zaprojektował znalazły się na 
scenie i wszyscy aktorzy wystąpili tak jak na właściwym przedstawieniu. 
- Uczniowie z Polski Chorwacji i Słowenii spędzili popołudnie z greckimi rodzinami, poznając zwyczaje w 
ich domach. 
- Nauczyciele z Polski, Słowenii, Chorwacji i niektórzy nauczyciele z greckiej szkoły 
zostali zaproszeni na kolację do domu koordynatorki z greckiej szkoły. Jak jedna wielka 
międzynarodowa rodzina, próbowali oryginalnych greckich smaków, takich jak: „giouvetsi z 
jagnięciny”, „frikase”, „tiganopsoma” oraz smak domowego greckiego wina. To był wspaniały wieczór, 
który nas wszystkich jeszcze bardziej do siebie zbliżył, a goście mogli poczuć prawdziwą grecką 
gościnność. 



  
„Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+”, Akcja KA2 – współpraca szkół 

7 
 

Gimnazjum im. ks. Jana  Twardowskiego 

w Zespole Szkół w Rozogach 

 
 
 
 
Dzień 7 (niedziela, 27 listopada 2016) 
- Przygotowania do przedstawienia i próba generalna przed publicznym wystąpieniem. 
- O godzinie jedenastej, zaproszeni goście, przedstawiciele społeczności szkolnej, rodzice i 
przedstawiciele Urzędu Miasta, zebrali się  w teatrze szkolnym aby wziąć udział w międzynarodowej 
prezentacji spektaklu "Ptaki" Arystofanesa - starożytnego greckiego komediopisarza. Cały występ 
został nagrany przez profesjonalnego fotografa i kamerzystę, zapisany na DVD, zostanie rozesłany do 
szkół uczestniczących. Publiczność była zdumiona, jak to wszystko się udało. W zaledwie kilka dni 
uczniowie i nauczyciele z czterech różnych krajów przygotowali doskonałe przedstawienie teatralne, 
dodając swoje własne pomysły i współpracując ze sobą w zgodzie, w klubach, pod kierunkiem 
profesjonalnego reżysera, pana Dimitrisa Theodorou. Jeden z uczestników wpadł na pomysł aby 
wyświetlać tekst sztuki za plecami widowni, widoczny dla aktorów, jako pomoc zamiast suflera, w 
starożytnym teatrze greckim to sufler podpowiadał aktorom zapomniane kwestie. 
- Prezentacja polskich uczniów i nauczycieli na temat ich kraju. Pokazano nam animowaną historię 
Polski, uczniowie zatańczyli jeden z tańców regionalnych. Poznaliśmy dawne i obecną stolicę, sławnych 
ludzi, region, popularne jedzenie i muzykę. 
- Spędzenie popołudnia z radą pedagogiczną greckiej szkoły w miejscowej tawernie z żywą muzyką, 
próbowanie typowo greckich potraw z grilla, słuchanie greckich pieśni ludowych, wspólne tańce: 
zeibekiko, Syrtaki i kalamatiano. Spotkanie to wprowadziło gości w jeden ze sposobów spędzania 
wolnego czasu i rozrywki Greków. 
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Dzień 8 (poniedziałek, 28 listopada 2016) 

- Ogladanie prezentacji szkoły greckiej na temat tradycji, kultury, niektórych tańców i legend. 

- Cała szkoła, wraz z gośćmi przeszła w dumnym korowodzie do miejscowego Centrum Sportu, gdzie 

odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów uczestnikom warsztatów. 

- Po ceremonii, oglądanie „Greckiego Wesela” w wykonaniu uczniów Szkoły podstawowej nr 1 w 

Schimatari. Prezentatcja tańców greckich przez członków lokalnych Ośrodków Kultury: "Georgios 

Schimataris", "Terpsichori", "Petrilioton". 

- Goście z zagranicy i reprezentanci greckiej szkoły zostali zaproszeni na obiad, przygotowany przez 

żonę Vice Burmistrza Schimatari.  
 



  
„Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+”, Akcja KA2 – współpraca szkół 

9 
 

Gimnazjum im. ks. Jana  Twardowskiego 

w Zespole Szkół w Rozogach 

 
 
 
Główne osiągnięcia warsztatu w odniesieniu do celów warsztatu i głównych celów projektu: 
 

1. Wszyscy biorący udział w warsztatach uczniowie i nauczyciele dowiedzieli się, jak był 
zbudowany starożytny teatr grecki - odwiedzili jeden z nich na Akropolu, teatr Dionizosa 
Eleuthereus i legendarny Odeon Herodio. Poznaliśmy  kulturę i dziedzictwo Grecji w 
odwiedzanych muzeach w Tebach i Akropolu, wykopaliska w Tanagra, zamek obronny w 
Chalkidzie i zjawisko "Szalonej Wody". Poznaliśmy różnice i podobieństwa między tragedią i 
komedią starożytnej Grecji, wystawiając publicznie jedną ze starożytnych komedii - "Ptaki" 
Arystofanesa, przystosowaną do życia szkolnego, odgrywając role, przygotowując kostiumy, 
scenę, muzykę i taniec. 

2. Wszyscy uczestnicy zdobyli wiedzę na temat greckiej cywilizacji, tradycji, zwyczajów, tańców 
regionalnych poprzez udział w zaplanowanych działaniach. 

3. Uczniowie biorący udział w projekcie, ze szkół: greckiej, polskiej, słoweńskiej i chorwackiej, z 
sukcesem pracowali i współpracowali ze sobą w klubach: teatralnym, plastycznym, muzyczno-
tanecznym na tą samą sztuką, aby przygotować jedno wspólne przestawienie publiczne, z 
pomocą wszystkich zaangażowanych nauczycieli. 
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4. Mogliśmy obserwować, jak uczestniczący uczniowie zdobyli pewność siebie pracując razem, 
rozwinęli swoje umiejętności współpracy i komunikacji z wykorzystaniem nie tylko języka 
angielskiego, ale także ucząc się na wzajem kilku słów i zdań w ich własnych językach z pomocą 
wcześniej przygotowanego słowniczka pięciojęzycznego. 

5. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele rozwinęli swoje umiejętności językowe. Umiejętności 
podstawowe uczniów zostały również rozwinięte w zakresie czytania, pisania – czytanie sztuki, 
nanoszenie zmian w tekście, w zakresie matematyki - pomiar sceny, pomiary wykonane w celu 
przygotowania kostiumów, kroki w tańcu ptaków, itp. 

6. Umiejętności ICT zostały poszerzone poprzez przygotowanie prezentacji krajów i szkół, za 
pomocą programu PowerPoint i Movie Maker, YouTube, wykorzystanie własnych filmów 
wykonanych za pomocą smartfonów, robienie zdjęć, wykorzystanie Dysku Google - Dokumenty 
i Zdjęcia Google - do udostępniania sobie wzajemnie swoich prac. 

7. Uczniowie stali się bardziej odpowiedzialni, bardziej otwarci i pewni siebie, przygotowując 
prezentację wspólnego produktu końcowego oraz przedstawiając go władzom, społeczności 
szkolnej, rodzicom i innym uczniom. 

8. Praca nad i publiczne przestawienie sztuki pt. "Ptaki", przez uczniów gimnazjum wraz z uczniami 
szkół podstawowych (greckie dzieci najmłodsze) pokazały, że nie ma znaczenia w jakim wieku 
są uczniowie aby osiągnąć wspólny cel i zrobić coś wspaniałego razem. Co więcej, to energia, 
otwartość i żywotność greckich uczniów zachęciła starszych do wspólnej pracy i zabawy. 

9. Nauczyciele i uczniowie poznali nowych przyjaciół, wymienili maile i zaprzyjaźnił się na 
Facebooku. Utrzymują ze sobą kontakt. Rodzice przyjmujący dzieci z zagranicy w swoich 
domach nawiązali także kontakt z rodzicami swoich podopiecznych. 

10. Rodzice przyjmujący uczniów ze szkół partnerskich byli bardzo mili, gościnni i hojni. Traktowali 
zagranicznych podopiecznych, jak swoje własne dzieci. Byli bardzo dumni, że gościli ich w 
swoich domach. Stwierdzili, że dzięki gościom ich własne dzieci stają się grzeczniejsze. 

11. Władze lokalne zaangażowały się w działania warsztatowe oferując swoją pomoc, posiłki dla 
całej grupy gości, autobus dla nauczycieli przywożący ich każdego dnia z pobliskiej miejscowości 
na zajęcia do szkoły. 

12. Lokalne restauracje, bary i kawiarnie również zaoferowały za darmo drugie śniadania, obiady i 
zniżki na inne posiłki. Miejscowy wytwórca makaronu zaoferował uczestnikom w prezencie 
specjalnie przygotowany makaron z pamiątkową etykietą z warsztatu. 

13. Miejscowe Ośrodki Kultury zorganizowały pokaz greckich tańców z różnych regionów dla gości z 
zagranicy. 

14. Można by stwierdzić, że cała społeczność Schimatari była głęboko zaangażowana w działania 
warsztatu w Szkole Podstawowej nr 1. 

15. Wszyscy przedstawiciele szkół uczestniczących w warsztacie byli także w pełni zaangażowani w 
jego aktywnościach i programie. 
 

Wnioski, w odniesieniu do celów projektu: 
 
1. Uczniowie rozwinęli swoje umiejętności podstawowe przez zdolności artystyczne i zaspokoili 

swoją naturalną potrzebę wiedzy, interakcji i zabawy. 
Uczniowie poznali się nawzajem w pierwszym dniu poprzez zabawy i gry, które obejmowały 
piosenkę, ruch i proste zdania w języku greckim i angielskim. 
Z pomocą nauczycieli, uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy: muzyczno - taneczny, kółko 
teatralne i klub plastyczny. Po pierwsze, nauczyli się czegoś o komedii napisanej przez Arystofanesa 
(oglądając sztukę z roku 1975), a następnie w czasie pierwszego spotkania z aktorem i reżyserem 
spektaklu, Dimitrisem Theodorou, który przydzielił role z pomocą nauczycieli (opiekunów) z 
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poszczególnych krajów i przeprowadził pierwsze czytanie sztuki. W kolejnych dniach uczniowie 
zaangażowani w klubie teatralnym nauczyli się wymawiać słowa, poruszać się w przestrzeni, 
nauczyli się głośnej dykcji, odpowiedniej szybkości mowy w zabawowy sposób pod nadzorem pana 
reżysera. W drugiej części tygodnia, klub muzyczno - taneczny dołączył do klubu teatralnego i 
skoordynował swoją część spektaklu z klubem teatralnym. Podczas próby uczniowie w klubie 
plastycznym wykonywali maski, nakrycia głowy dla ptaków, stroje i inne akcesoria do wystroju 
sceny. W sobotę, dzień przed spektaklem publicznym, uczniowie z klubu plastycznego mogli 
podziwiać, po raz pierwszy, jak ich stroje i scenografia wyglądały na scenie w czasie próby 
kostiumowej. 
Warsztat okazał się dobrym wskaźnikiem sukcesu zaplanowanych działań. Uczniowie byli szczęśliwi 
i zadowoleni z tego, że mogli wyrazić siebie poprzez sztukę, niezależnie od tego, czy to plastyka, 
teatr czy muzyka, tanieć. W ten sposób, czasem nieświadomie, mogą się uczyć i nabywać nowe 
umiejętności. 
 

2. Rozwijanie kreatywności i odpowiedzialności uczniów poprzez ich udział w całym procesie 
planowania, organizowania i prezentowania swoich osiągnięć. 
Uczniowie planowali przebieg swoich prac w każdym z klubów, z pomocą liderów klubów i swoich 
nauczycieli. Podzielili również swoje prace i obowiązki w klubach w sposób niezależny i pomagali 
sobie nawzajem, brali pod uwagę opinie innych osób – uczniów i nauczycieli, pytali o radę. Wszyscy 
przyczynili się do odniesienia sukcesu w publicznym wystawieniu spektaklu, zachęcając się 
wzajemnie, dając pomysły, pozytywną energię i z wielkim zaangażowaniem współpracując ze sobą. 
Ich pomysły zostały wykorzystane i użyte po raz pierwszy przez nauczycieli w szkole greckiej. 
Wszyscy uczestnicy warsztatów mają równy wkład w przygotowanie i organizację warsztatów, a 
więc wszyscy oni ponoszą taką samą odpowiedzialność za jego osiągnięcia. 
 

3. Zbadanie wpływu kultur lokalnych i narodowych na rozwój teatru. 
Uczniowie nauczyli się wielu nowych rzeczy o rozwoju starożytnego teatru greckiego. Podczas 
naszej wizyty na Akropolu, w Atenach i wykopaliskach starożytnego miasta Tanagra uczniowie 
mogli zobaczyć pozostałości starożytnych greckich teatrów i uzyskać lepszy obraz tego, gdzie 
wszystko się zaczęło. Wiele się również nauczyli podczas wizyty w Tebach, w najnowszym muzeum 
archeologicznym, gdzie dowiedzieli się dużo o historii tego obszaru, a także jak jego historia 
wpłynęła na rozwój sztuki greckiej. 
Uczniowie mogli zobaczyć początki naszej cywilizacji i pozostałości starożytnego greckiego teatru i 
połączyć to, co zaobserwowali z dzisiejszą sytuacją. 
 

4. Wprowadzenie naszej własnej kultury i dziedzictwa poprzez uczestnictwo w międzynarodowych 
warsztatach i wydarzeniach publicznych. 
Podczas warsztatów każda uczestnicząca szkoła przedstawiła swój kraj dla pozostałych 
uczestników. Poprzez poznanie narodowych tańców, próbowanie słodyczy, poznanie zwyczajów i 
tradycji, wszyscy zdali sobie sprawę, że istnieją podobieństwa między naszymi kulturami. 
Jednocześnie każda z prezentacji kraju przyniosła coś nowego dla oglądających i słuchających. 
Ponadto, widać było, że uczniowie prezentujący swój kraj mieli iskry w oczach, ponieważ byli dumni 
z siebie i swojego kraju. Byli świadomi wielkiego zaszczytu bycia ambasadorami swojego kraju i 
wywiązali się ze swojej roli, z dumą opowiadając o kraju, kulturze, historii i ludziach. 
 

5. Motywowanie uczniów do nauki własnego języka i języków obcych 
Uczestnicy nauczyli się kilku podstawowych zwrotów greckich, głównie ze względu na interakcję z 
greckimi uczniami i ich rodzinami. To miło nauczyć się kilku słów z języka innych uczestników, więc 
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wszyscy witaliśmy się w języku greckim, taka wiedza pozostaje na zawsze. Uczniowie nauczyli się 
także zwrotów w języku chorwackim, słoweńskim i polskim, ponieważ współpracowali ze sobą 
przez dłuższy czas. Jednak największy postęp można zauważyć w ich znajomości języka 
angielskiego, ponieważ wszyscy używali go do komunikowania się ze swoimi klubowymi mentorami 
i rówieśnikami. Uczniowie ze szkół zagranicznych biorący udział w przedstawieniu, jak też niektórzy 
uczniowie ze szkoły greckiej, odgrywali swoje role w języku angielskim. Po tych warsztatach można 
stwierdzić, że istnieje potrzeba lepszego poznania języka angielskiego aby komunikacja była jeszcze 
bardziej skuteczna. Zadziwiające było to, że nawet uczniowie z niższych klas greckiej szkoły chcieli 
porozumiewać się w języku angielskim z gośćmi i chętnie uczyli się nowych zwrotów. 
 

6. Wspieranie wymiany doświadczeń, metod, innowacji i dobrych praktyk w celu poprawy 
podstawowych umiejętności uczniów. 
Uczniowie i nauczyciele mogli obserwować codzienną pracę greckich uczniów i nauczycieli w szkole. 
Zauważyliśmy wiele przykładów dobrych praktyk, takich jak: uczniów grających w gry zespołowe na 
zewnątrz, w czasie przerw. Ilekroć nauczyciele spotykają się razem, zawsze rozmawiają o szkole i 
nauczaniu. Tak było i tym razem, ale teraz była to wymiana pomysłów i doświadczeń z 
nauczycielami z czterech różnych krajów: Grecji, Polski, Chorwacji i Słowenii. Porównaliśmy nasze 
własne doświadczenia oraz metody podczas wspólnej pracy nad przedstawieniem i będziemy ich 
używać do pracy z uczniami, a tym samym wzbogacać naszą pracę. Jeśli chodzi o techniki teatralne, 
reżyser pokazał nam różne podejścia, które okazały się bardzo kreatywne, dla nas nowe i skuteczne 
– na pewno wykorzystamy je w pracy w naszych szkołach nad naszymi szkolnymi przedstawieniami. 
 

7. Współpraca ze społecznością i władzami lokalnymi 
W tym warsztacie współpraca z lokalną społecznością i władzami była bardzo widoczna. Zostaliśmy 
bardzo serdecznie powitani i przyjęci w Schimatari przez Burmistrza wraz z jego zespołem 
współpracowników. Rozmawialiśmy o projekcie i programie warsztatów zaproszono nas również do 
zwiedzenia wykopaliska w Tanagra, wymieniliśmy się prezentami. 
Ponadto Burmistrz zaprosił wszystkich przyjezdnych uczestników na kolację w restauracji 
serwującej dania z owoców morza. Wice Burmistrz zaprosił grupę na obiad z typowo greckich dań 
ugotowanych przez jego żonę. 
Urząd Gminy zapewnił transport do szkoły dla nauczycieli zakwaterowanych w Chalkidzie 
codziennie rano. To, i inne sponsorowane działania Gminy i lokalnej społeczności, pozwoliło 
oszczędzić dużo pieniędzy z budżetu odwiedzających szkół, które można będzie wykorzystać 
zwiększając liczbę uczniów uczestniczących w kolejnych warsztatach w Chorwacji. 
W ostatnim dniu podczas ceremonii zakończenia warsztatów, mogliśmy podziwiać występy 
taneczne wielu lokalnych grup folklorystycznych i poznać kilku innych przedstawicieli lokalnej 
społeczności. 
Wierzymy, że współpraca pomiędzy szkołami i instytucjami lokalnymi jest bardzo ważna dla 
organizacji udanego warsztatu i może prowadzić do jeszcze silniejszych powiązań między tymi 
instytucjami. 

 
8.  Współpraca z lokalnymi, przedsiębiorcami, sklepami i wsparcie lokalnej gospodarki. 

Jednym z celów projektu było wspomóc lokalną gospodarkę i ten cel został zrealizowany poprzez 
organizację pierwszych międzynarodowych warsztatów w szkole w Schimatari. Kupiliśmy bardzo 
dużo materiałów, które wykorzystaliśmy do pracy w klubach w czasie trwania warsztatu w lokalnych 
sklepach. Zatrudniliśmy kilku specjalistów na przykład kamerzystę i fotografa aby nagrać 
profesjonalny film z warsztatu, ustawić dźwięk, itp 
Ponadto, lokalne bary i kawiarnie dostarczały posiłki dla gości, przygotowane z lokalnych 
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produktów, wytwórca makaronu wyprodukował specjalną partię makaronu na prezenty dla gości z 
pamiątkową etykietą i zaproponował darmowe napoje dla uczestników warsztatów. To również 
pozwoliło zaoszczędzić pieniądze. 

 
9.  Lepsza umiejętność współpracy pomiędzy zaangażowanymi nauczycielami i uczniami. 

Nie ma wątpliwości, że nauczyciele stworzyli więź z uczniami. Uczniowie stosowali się do umów i 
ustaleń, które omawialiśmy na co dzień. Wcześniej widoczne granice między nauczycielami i 
uczniami zostały zatarte, ponieważ wszyscy w równym stopniu pracowaliśmy w klubach, nauczyciele 
sugerowali tryb pracy, ale respektowali też propozycje i sugestie uczniów. Pogłębiło się też zaufanie 
między uczniami i nauczycielami, uczniowie często przychodzili do nas po poradę. Ciekawie było też  
obserwować interakcję między uczniami i nauczycielami, wszyscy byli bardzo cierpliwi i posłuszni. 
Można zauważyć, że związek między nauczycielami i uczniami w tych warsztatach pogłębił się. Pod 
ich koniec wszyscy czuliśmy się jak jedna wielka rodzina. 
 

 
10. Nabycie i rozwój istniejących umiejętności społecznych oraz nawiązanie nowych przyjaźni. 

Uczniowie przebywali w obcym kraju, w obcych rodzinach po raz pierwszy, z dala od domu. Sam fakt 
bycia tam był ogromnym przeżyciem dla każdego uczestnika, ale dzięki ciepłemu powitaniu i 
wspaniałej gościnności greckich rodzin, które traktowały przyjezdnych uczniów z prawdziwą 
szczerością i niezwykłą gościnnością, uczniowie czuli się tam jak w domu. Zawiązały się przyjaźnie na 
całe życie (wszyscy utrzymują kontakt online). Greccy rodzice bardzo się starali, aby ich goście nie 
byli głodni, byli zadowoleni i czuli się komfortowo. Wieczorami zabierali ich do innych miast, na 
zwiedzanie, do kawiarni, restauracji i organizowali różne zabawy i spotkania. Pożegnanie było 
bardzo trudne, więc można powiedzieć, że zostały stworzone głębokie i trwałe więzi przyjaźni. 
Dzięki portalom społecznościowym, będziemy w stanie pozostać w stałym kontakcie z naszymi 
greckimi rodzinami i przyjaciółmi. 
Nauczyciele także nawiązali głębokie przyjaźnie i będą je kultywować przez lata. 

 
Komentarze i przemyślenia uczestniczących nauczycieli ze szkół z Polski, Chorwacji, Słowenii i Grecji. 
 
Pierwszy warsztat międzynarodowy w Grecji był bardzo dobrze przygotowane. Współpraca między tak 
wieloma uczniami i nauczycielami z różnych krajów, z których każdy ma różne potrzeby i życzenia, nie 
jest łatwym zadaniem. Greccy nauczyciele, rodziny i lokalne władze starali się  najlepiej jak potrafili, 
abyśmy czuli się mile widziani i pokazali nam więcej niż moglibyśmy oczekiwać i sobie wyobrazić! 
Mieliśmy zaszczyt poznać grecką kulturę, sposób myślenia, gościnność i elastyczność, poprzez różne 
formy aktywności z pozytywną energią i cierpliwością. Pod koniec naszego wspólnego przedstawienia, 
wszyscy byliśmy bardzo wzruszeni, ponieważ mogliśmy poczuć wielkość i ważność naszego projektu, 
wszystkich jego zalet i wspomnień, które stworzyliśmy razem. Przygotowanie i wystawienie takiego 
przedstawienia z ludźmi, którzy wcześniej się nie znali, którzy przybyli z różnych kultur, pracujących 
razem bez żadnych ukrytych zamiarów, było niesamowitym przeżyciem. To doświadczenie bez 
wątpienia zmieniło nas na lepsze i dało nam nadzieję, w tym niezbyt przyjaznym ostatnio świecie, że 
możemy dokonać zmian, ponieważ nadal są prawdziwi ludzie, na których można polegać, i którzy są 
gotowi zainwestować swój wolny czas, aby zrobić wspólnie coś wielkiego. Tak trzymajmy! 
 
Oczekiwaliśmy warsztatów „Dramy i teatru starożytnego z elementami muzyki i sztuki” w Grecji z 
wielką niecierpliwością, ponieważ miały być one wskaźnikiem tego, czy wszystko przewidzieliśmy i 
zaplanowaliśmy właściwie w naszym projekcie. Już po warsztatach, możemy tylko stwierdzić, że 
warsztaty były lepsze niż mogliśmy je sobie wyobrazić i przewidzieć. Szczególnie chcielibyśmy 
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podkreślić współpracę między greckimi i przybyłymi ze szkół partnerskich uczniami . Greccy 
uczniowie są młodsi niż uczniowie z Polski, Słowenii i Chorwacji, były obawy o możliwość ich 
wzajemnej współpracy (skrytykowano to w ocenie projektu jako jego słaby punkt). Jednak obawy 
były bezzasadne, ponieważ współpraca ta okazała się wręcz wyjątkowa. Nikt nie zauważył różnicy 
wieku, wszyscy w równym stopniu współpracowali w swoich klubach i nad przedstawieniem, razem 
spędzali przerwy grając wspólnie na boisku. Wierzymy, że współpraca ta jest jednym z największych 
osiągnięć tego projektu. Cały warsztat był doskonale przygotowany i przeprowadzony, wszystkie 
zamierzone cele zostały osiągnięte. 
 

Kończąc, chcielibyśmy powiedzieć, że wszyscy jesteśmy bardzo wdzięczni dla całej 
społeczności Schimatari za życzliwość, gościnność i niezwykłą hojność. Chcielibyśmy 
podziękować panu Burmistrzowi i Wiceburmistrzowi Schimatari, rodzicom przyjmującym w 
domach naszych uczniów, nauczycielom pracującym razem z nami, greckiej koordynator, 
Pani Marii Theodoridou i Dyrektor Szkoły, Pani Evgeniai Strati za organizację warsztatów i 
wszelką pomoc. Szczególnie chcielibyśmy podziękować wspaniałym greckim uczniom, tak 
chętnym do współpracy z nami, jak również wszystkim uczestnikom za zaangażowanie w 
nasze działania. Specjalne podziękowania dla Pana Dimitrisa Theodorou za jego dobroć, 
cierpliwość i profesjonalizm. 
 
Zdjęcia, prezentacje oraz dzielenie się naszymi wrażeniami i doświadczeniem z warsztatu można 
obserwować na stronie projektu: 
https://developedbasicskills.wordpress.com/international-workshops/greece, 
na profilu grupy projektowej na Facebooku: 
https://www.facebook.com/groups/1130309967060277/?ref=bookmarks , 
i stronach szkół partnerskich,  
polskiej: 
http://www.zsrozogi.pl/index.php/dzialania-projektowe, 
greckiej: 
http://1dimschim.weebly.com/1omicron-deltaiotaalphakapparhoalphatauiotakappa972-
epsilonrhogammaalphasigmatau942rhoiota.html,  
chorwackiej: 
http://www.os-darda.skole.hr/erasmus/doga_anja,   
słoweńskiej: 
www.ostb.si.  

Ewaluacja pierwszego warsztatu międzynarodowego w Grecji: 
Podczas, gdy wszystkie grupy pracowały nad przygotowaniem przedstawienia, grupka 4 greckich 
uczniów pracowała nad przygotowaniem kwestionariusza ankiety ewaluacyjnej dla uczestników 
warsztatu, rodziców i przedstawicieli instytucji lokalnych, pod opieką nauczyciela języka angielskiego i 
pani koordynator z greckiej szkoły. 
Ankietę udostępniono w formularzach Google dla wszystkich zainteresowanych.  
Link do ankiety ewaluacyjnej: 
https://docs.google.com/forms/d/1sJzVOcbmUvlcbyvnr4A9cuP7vH9HDwOUbq5HpMRWmaE   
 
https://docs.google.com/forms/d/1sJzVOcbmUvlcbyvnr4A9cuP7vH9HDwOUbq5HpMRWmaE/viewanal
ytics 
 

https://developedbasicskills.wordpress.com/international-workshops/greece
https://www.facebook.com/groups/1130309967060277/?ref=bookmarks
http://www.zsrozogi.pl/index.php/dzialania-projektowe
http://1dimschim.weebly.com/1omicron-deltaiotaalphakapparhoalphatauiotakappa972-epsilonrhogammaalphasigmatau942rhoiota.html
http://1dimschim.weebly.com/1omicron-deltaiotaalphakapparhoalphatauiotakappa972-epsilonrhogammaalphasigmatau942rhoiota.html
http://www.os-darda.skole.hr/erasmus/doga_anja
http://www.ostb.si/
https://docs.google.com/forms/d/1sJzVOcbmUvlcbyvnr4A9cuP7vH9HDwOUbq5HpMRWmaE
https://docs.google.com/forms/d/1sJzVOcbmUvlcbyvnr4A9cuP7vH9HDwOUbq5HpMRWmaE/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1sJzVOcbmUvlcbyvnr4A9cuP7vH9HDwOUbq5HpMRWmaE/viewanalytics
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Raport z ankiety, w wersji drukowanej, znajduje się u Koordynatora Projektu i koordynatora ze szkoły 
greckiej. 
Oto kilka pytań i odpowiedzi uczniów z ankiety ewaluacyjnej: 
“That was one of the most interesting, fascinating and exciting experiences in my life.” - pupil 
“It was amazing. We met new people and friends, we visited all beautiful places, we ate their food, we 
lived their lives....” - pupil 
“I think, the family liked to having me in their home. That was a chance for them to get to know more 
about my country and our everyday life” - pupil 
“I think nothing could be handled to make my stay better. That was already awesome.” - pupil 
What do you think were the benefits for both you and the family during your stay? 
“Learning from each other, communicating in English” 
“Get to know the other culture, traditions, few words of new language and amazing experience.” 
“We made new friendships and we learned new things.” 
“We could practice our English, get to know more about our different everyday lives and have a great 
time.” 
“Great experience” 
“We got to know each other, practised English, learnt Polish and Greek - simple everyday words.” 
Name briefly what you liked best in the workshop 
“I liked that we lived in their families, i like that we met all great people and i liked visiting all places.” 
“Integration with other pupils.” 
“Hanging out with new friends” 
“I liked best that I could meet people from other countries and make friends with them.” 
“Working together with students from other countries” 
 
What were the benefits from participating to the workshop? 
Using the English language, getting better in speaking in that language, making new friends, learning 
through the theatre. 
I learned more about that countries. We improved our language skills and made friends with the 
students and families that we could visit sometimes. 
Getting to know, meeting with other pupils and purchasing some abilities. 
We learn English better and we meet other people. 
Developing skills 
Meeting new people 
I learnt to communicate better in English, I made friends with the participating students 
 
Describe briefly the strong points of the workshop. 
Learning through traveling and experiencing new things. 
Free teamwork and cooperation with other pupils. 
Make friends, learn, have fun. 
Good organization 
Learning English 
The strong points are integration and the possibility to see wonderful places. 
Learning through play, cooperation, cultural experience 
 
Describe briefly some of the weaknesses of the workshop. 
There are no weaknesses. 
I think there's not weaknesses. 
Everything was perfect 
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Only some meals weren't tasty. 
There were no weaknesses 
 
 

 
Wypowiedzi uczniów, którzy brali udział w warsztacie, na temat ich doświadczeń, 

 prezentowane w czasie Dnia Otwartego w swojej szkole 
 

Klaudia: 
Grecja, Republika Grecka - kraj położony w południowo-wschodniej części Europy, na południowym 
krańcu Półwyspu Bałkańskiego. Graniczy z czterema państwami : Albanią, Republiką Macedonii i 
Bułgarią od północy oraz Turcją od wschodu. Ma dostęp do czterech mórz ; Egejskiego, Kreteńskiego, 
Jońskiego i Śródziemnego. Najwyższym szczytem Grecji jest Olimp wysoki na 2917 m n.p.m. Poza 
częścią kontynentalną w skład Grecji wchodzi około 2500 wysp, w tym 165 zamieszkałych. 
Grecja ma długą historię i bogate dziedzictwo kulturowe. Uważana jest za spadkobierczynię Starożytnej 
Grecji. Jako taka stanowi kolebkę całej cywilizacji zachodniej, miejsce narodzin Igrzysk Olimpijskich, 
demokracji oraz teatru, zarówno komedii jak i dramatu. 
Grecja zrezygnowała z własnej waluty przyjmując Euro. Religią dominującą w Grecji jest prawosławie. 
Stolicą Grecji są Ateny. 
Podczas warsztatów w Grecji przekonaliśmy się, że warto uczyć się języka angielskiego, ponieważ: 
- język angielski jest najpopularniejszym językiem na świecie, zna go około 1,5 miliarda osób 
- ludzie uczą się go w większości krajów na Ziemi 
- język ten jest łatwy do opanowania 
- nauka języka obcego jest świetnym ćwiczeniem intelektualnym. 
 
Adrian: 
Tradycyjnymi tańcami w Grecji są: Sirtaki, inaczej Zorba i Korowód.  
Najczęściej jadanymi tradycyjnymi potrawami są:  
- Musaka, jest to zapiekanka z bakłażanem, pomidorami, serem, beszamelem i mielonym mięsem. 
- Souvlaki, jest to szaszłyk podawany na talerzu lub w cieście pita, sosem tzatziki i warzywami. 
- Galaktobouerko, ciasto z kremem śmietanowym coś w rodzaju karpatki lub sernika. 
- Choriatiki, czyli sałatka z pomidorem, ogórkiem, papryką, cebulą, oliwkami, serem feta, oliwą i 
ziołami. 
- Grillowana jagnięcina, baranina, wieprzowina i wołowina. 
- Grillowane owoce morza, jak: ośmiornice, kałamarnice, krewetki i małże, których próbowaliśmy w 
czasie naszego pobytu w Grecji                                                                                                                                             
Specjalnie z okazji warsztatów w Schimatari, lokalny producent makaronu podarował nam w prezencie 
makaron w limitowanym opakowaniu ze specjalną pamiątkową etykietą. 
 
Julia: 
Głównym celem warsztatów w Grecji było finałowe przedstawienie sztuki „Ptaki” Arystofanesa. 
Przygotowania rozpoczęły się już pierwszego dnia – w poniedziałek. Każdy uczestnik warsztatów 
pracował w swoim klubie – plastycznym, taneczno – muzycznym lub teatralnym. W klubie plastycznym, 
uczniowie tworzyli unikatowe i niepowtarzalne rekwizyty oraz stroje, które zostały wykorzystane w 
sztuce. Klub taneczno – muzyczny przygotowywał choreografię do greckiej muzyki, co nadało 
szczególny charakter przedstawieniu. Członkowie klubu teatralnego zostali podzieleni na role, a 
następnie ćwiczyli swój kunszt aktorski. Oprócz nauczycieli, wszystko nadzorował Pan Dimitris 
Theodoru, reżyser i aktor jednego z greckich teatrów. Dzięki niemu wszyscy mogliśmy poczuć się jak 
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profesjonaliści, udzielał nam rad i dodawał otuchy. Premiera miała miejsce w niedzielę. Wszystko 
poszło pomyślnie, a liczna publiczność była zachwycona. Przez cały ten czas zawieraliśmy nowe 
znajomości i ćwiczyliśmy język angielski, w bardzo przyjemny sposób. Wszyscy zyskaliśmy cudowne i 
niezapomniane przeżycie i doświadczenie. 
Łucja: 
W czasie naszego pobytu na warsztatach w Schimatari mieliśmy okazję zwiedzić wspaniałe miejsca, o 
których uczyliśmy się na lekcjach historii i języka polskiego, takich jak: Teby – Nowoczesne Muzeum 
Archeologiczne,  zamek turecki w Chalkidzie, wykopaliska Tanagra. Odwiedziliśmy także Ateny – stolicę 
Grecji – tam wędrowaliśmy po słynnym Akropolu zwiedzając miedzy innymi Odeon Herodio – uważany 
za największy i najwspanialszy z odeonów starożytnych, zbudowany w stylu rzymskim. Odwiedziliśmy 
niesamowity Teatr Dionizosa, znajdujący się u stup Akropolu. To tam, po raz pierwszy wystawiono 
dzieła największych tragików greckich: Sofoklesa, Eurypidesa, Ajschylosa i Arystofanesa. Byliśmy także 
w nowym Muzeum Akropolu. Znajdują się tam między innymi makiety przedstawiające kolejne etapy 
zabudowy wzgórza Akropolu, przedmioty codziennego użytku, znalezione w wykopaliskach, elementy 
dekoracyjne świątyń i wiele niesamowitych rzeźb. Muzeum zorganizowało nam także warsztat „Rzeźby 
i koloru” abyśmy mogli poznać sposoby pracy starożytnych twórców. 
Możliwość bycia tam i zobaczenia na żywo tych wszystkich, miejsc było dla nas niezwykłym przeżyciem. 
 
Zuzia: 
Podczas naszego pobytu w Grecji mogliśmy zaobserwować sposób bycia naszych śródziemnomorskich 
przyjaciół. Grecy należą do ludzi spontanicznych i bardzo wyluzowanych. Pomimo ustalonej godziny, 
lubią przyjść parę minut później. Czasem nasze problemy mogą się im wydawać nieistotne i zbędne. 
Podchodzą do wszystkiego z dystansem i zawsze znajdą wyjście z trudnej sytuacji. W każdej rzeczy 
potrafią odnaleźć tę dobra stronę. Mimo, że nie maja zwyczaju się gdzieś spieszyć, na drodze lubią 
sobie trochę poszaleć, Az trudno uwierzyć, że egzaminy na prawo jazdy w Grecji należą do jednych z 
najtrudniejszych. Grecy są ludźmi zawsze uśmiechniętymi i towarzyskimi. Spędzanie czasu u 
znajomych, to dla nich norma, na porządku dziennym. Można porozmawiać z nimi na każdy temat.  
Podczas naszej wizyty w Schimatari, nauczyliśmy się od nich korzystać z pełni życia. Pokazali nam jak 
dobrze się bawić i spędzać wspólnie czas. Serdecznie im za to dziękujemy. 
 
Kacper: 
Podróż i pobyt w Grecji był dla wielu z nas jedną z najpiękniejszych przygód w naszym życiu. 
Grecja to wyjątkowy kraj o bardzo bogatej historii, kulturze i niezliczonej liczbie zabytków. Ale 
najpiękniejsze, co mogło nas spotkać to ludzie, których tam poznaliśmy. Grecy są bardzo otwarci, 
życzliwi i podobnie jak Polacy - bardzo gościnni. Dzięki rodzinnej atmosferze, jaką stworzyli nam nasi 
opiekunowie i rodziny, u których przebywaliśmy, bardzo szybko się zaklimatyzowaliśmy. Nasze 
wspaniałe greckie rodziny robiły wszystko, abyśmy przez ten okres pobytu zobaczyli jak najwięcej, 
poznali ich kulturę, obyczaje oraz jak wygląda ich codzienne życie. Dbali o nasze wyżywienie, zdrowie, 
relaks i odpoczynek. Zabierali nas wieczorami po zajęciach do kawiarni, kręgielni i różnych innych 
pięknych miejsc. Bardzo ich polubiliśmy i myślę, że z wzajemnością o czym świadczyły łzy w oczach 
niektórych z nas w czasie pożegnania. Moi i Adriana ,,Greccy Rodzice" mają na imię Stefan i Eleni, sami 
nazywają nas jednak swoimi ,,Polskimi Synami". Dalej wszyscy utrzymujemy kontakt na Facebooku. 
Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś się zobaczymy, a Klaudii ,,Greccy Rodzice" zaprosili jej rodzinę na 
wakacje do siebie. To samo zresztą uczynili rodzice Klaudii. 


