
Projektno srečanje Erasmus+ - Grčija 

 

V nedeljo, 21. 2. 2016, so se Katja, Enja, Ula, Veronika, Žiga in Luka v spremstvu svojih profesoric Zorice 

Kozelj in Jerneje Bokal odpravili v Grčijo. V Atenah so se udeležili projektnega srečanja Erasmus+, ki ga je 

organizirala grška šola 2nd Experimental Lyceum of Athens.  

 

Nedelja, 21. 2. 2016 

Prvi dan smo preživeli na letališčih. Pot nas je vodila iz Brnika prek Tirane do Aten. Žiga je imel ta dan 

rojstni dan, zato ga je kapetan povabil v pilotsko kabino. Na naši poti smo spoznali slovensko veleposlanico 

v Atenah, mag. Anito Pipan, ki je z navdušenjem pozdravila naš projekt in nas povabila, da jo v Atenah 

obiščemo. Veseli smo, da so naše delo spremljali tudi na slovenskem veleposlaništvu v Atenah in to objavili 

tudi na twitterju. Dan je hitro minil. Zvečer so učence sprejeli njihovi grški vrstniki ter jih odpeljali na svoje 

domove, v ponedeljek pa nas je čakal prvi šolski dan v Atenah. 

 

Ponedeljek, 22. 2. 2016 

Zjutraj so učenci nasmejani in polni novih vtisov prišli v šolo, kjer so nam Grki pripravili ganljiv sprejem. 

 

  

 

Skozi pesem in ples so nam prikazali njihovo bogato kulturo. Obiskala nas je predstavnica ministrstva za 

šolstvo v Atenah. 

 

   

http://www.atene.veleposlanistvo.si/index.php?id=1322&tx_ttnews%5Btt_news%5D=26656&cHash=f2b9f39ddd7d2916ed88b74381a24330
http://twitter.com/SLOinGRE/status/701771204210860033


 

Naši učenci so samozavestno predstavili slovenske športnike in glasbene umetnike svojim vrstnikom. 

 
 

Za spomin na naše srečanje smo se jim podpisali na šolski zid. 

 
   

 

Popoldan so učenci preživeli s svojimi gostitelji. Večer smo preživeli v šoli, kjer smo uživali v grški glasbi in 

poskušali njihove tradicionalne jedi. 

 

 

Torek, 23. 2. 2016 

Današnji dan je bil povsem običajen šolski dan. Učenci so sodelovali pri pouku zgodovine, biologije, 

informatike in športne vzgoje. Učencem se je zdel najbolj zanimiv pouk zgodovine, kjer so se učili o Troji in 

njihovi zgodovini. Grški učitelj je bil presenečen nad dobrim znanjem naših učencev. Popoldne so učenci 

preživeli s svojimi grškimi gostitelji, zvečer pa nas je čakalo novo presenečenje. 

 



  

 

 

Sreda, 24. 2. 2016 

Danes smo se odpravili na celodnevni izlet po Peloponezu. Najprej nas je pot vodila čez Korintski prekop v 

Epidavrus. Tu smo z zanimanjem prisluhnili neverjetni akustiki tamkajšnjega antičnega gledališča. Popoldan 

smo se ustavili v letoviškem mestu Nafplion. Proti večeru smo se mimo Miken vrnili v Atene. 

 

 

  

 



Četrtek, 25. 2. 2016 

Danes je bil že peti dan v Grčiji in tukaj nam postajalo vedno bolj všeč. Grelo nas je prijetno spomladansko 

sonce, spoznavali smo vedno nove in nove prijatelje, pouka v šoli pa smo imeli vedno manj... Povzpeli smo 

se na Akropolo, si ogledali arheološki muzej in se sprehodili po starem delu Aten. 

 

  

 

Petek, 26.2.2016 

Danes smo obiskali muzej, posvečen matematiki, Herakleidon, kjer smo z različnimi učnimi pripomočki 

spoznavali zakonitosti matematike. Zvečer nas je čakal še poslovilni večer, v soboto pa nas je čakala samo 

še pot proti domu. 

 

   

http://herakleidon-art.gr/index.cfm

