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Projektové stretnutie v Grécku  

Tretie projektové stretnutie partnerov sa uskutočnilo v meste Arta v Grécku. Cestovali sme ako 

7-členný tím, dvaja učitelia, Ing. Kornélia Lohyňová a RNDr. Felicita Jankovičová a 5 študentov 

z 3.C triedy, Kristína Csolleiová, David Kurthy, David Dej, David Grňo a Boris Pacher.  

Keďže lety všetkých partnerov smerovali do Atén, prvý projektový deň sme využili na 

spoznávanie tohto nádherného mesta, v ktorom na nás dýcha história z každého miesta. 

Navštívili sme Olympijský štadión, kde sa konali prvé novodobé Olympijské hry, Národné 

archeologické múzeum a majestátnu Akropolu.  

 

 



 

Popoludní nás čakala 7-hodinová cesta autobusom do Arty. Cestou sme navštívili Epidaurus 

a jeho chrám a amfiteáter, ktoré sú zaradené do UNESCO.  

 

 

Do Arty sme prišli neskoro v noci, ale grécke rodiny čakali na svojich hostí so širokým 

úsmevom a skvelým jedlom.  

Hlavnou témou nášho projektu je podpora podnikavosti študentov,  rozvíjanie ich 

podnikateľských zručností a vedomostí. Od prvého dňa mali študenti možnosť spolupracovať 

v medzinárodných tímoch, riešiť úlohy, diskutovať, prezentovať svoje tímové finálne produkty 

a to všetko  v anglickom jazyku, ktorý je našim pracovným jazykom.  

 

Každá krajina prezentovala aj výsledky svojej práce, ktoré sa týkali histórie platidiel a mincí. 

Okrem toho sme zoznamovali partnerov s prípadovými štúdiami, ktoré sme si vybrali a ktoré 

mali reprezentovať podnikanie alebo obchodovanie na našich územiach. Naši študenti 

prezentovali Kremnicu, ako najstaršiu funkčnú mincovňu na svete.  



 

Grécko ponúka množstvo zaujímavých miest, ktoré sme mali možnosť navštíviť. Videli sme 

pravoslávne chrámy, nádherné turistické centrum Parga, starodávne mesto Nicopolis 

a zaujímavý chrám Necromanteion.  

 

Výlet do Rodavgi, malej dedinky na úpätí hôr, bol pre nás veľkým zážitkom. Po malej túre sme sa 

zúčastnili osláv 1. mája a mali možnosť naučiť sa grécke tance.  

 

Týždeň v Grécku bol veľkým zážitkom pre všetkých zúčastnených. Študenti zažili neuveriteľnú 

pohostinnosť rodín, nadviazali nové priateľstvá a odchádzali s veľkou motiváciu pripraviť 

nadchádzajúce stretnutie v Bratislave čo najlepšie, aby sa naši hostia cítili u nás v októbri  

rovnako dobre ako my všetci v Grécku. 

 

Viac fotografií na http://bit.ly/1bK4ILK 

Navštívte našu webovú stránku www.avitae.org   

eTwinningovú stránku projektu http://twinspace.etwinning.net/2441/home 

Facebook https://www.facebook.com/AVITAE1417?fref=ts 
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