Projekt Comenius Curiosity – Creativity – Competence
- drugie spotkanie projektowe
Turcja, Antalya 4. do 8. listopada 2013

Drugie spotkanie projektowe miało miejsce w tureckim mieście Antalya w dniach od
4. do 8. listopada 2013 r. Poświęcone było kulturze i sztuce. Liceum w Gilowicach
reprezentowały uczennice klas trzecich: Marta Ajchler, Iwona Mandla, Justyna Chowaniec i
Olga Noga, pod opieką pani dyrektor Barbary Foltyn oraz nauczycielek: Aliny Gmur (język
angielski) i Doroty Tobiasz (język polski, filozofia). Podczas spotkania uczennice
przedstawiły prezentację zainspirowaną lekcją muzealną prowadzoną przez panią Mariannę
Kurczab w Muzeum Zamkowym w Pszczynie. Zadaniem uczennic było wybrać jeden z
eksponatów muzealnych i zaprezentować szczegółowo jego pochodzenie oraz historię. W
programie spotkania były również warsztaty z kreatywnego pisania oraz zajęcia historyczne w
Muzeum Miejskim, wszystkie prowadzone w języku angielskim. Grupa miała także okazję
zwiedzić trzy miejscowości (Perge, Aspendos i Side), gdzie do czasów dzisiejszych
zachowały się ruiny miast i budowli z czasów starożytnej Grecji i Cesarstwa Rzymskiego.
Młodzież biorąca udział w spotkaniu w Turcji była zakwaterowana u rodzin uczniów ze
szkoły partnerskiej, co sprzyjało jeszcze większej integracji międzykulturowej, a także
nawiązaniu nowych przyjaźni.
Naładowani pozytywną energią i pełni wrażeń uczniowie i nauczyciele z Gilowic z
niecierpliwością wyczekują spotkania w Polsce (17-21.03.2014 r.), kiedy będą mogli
zrewanżować się za gościnność austriackich i tureckich gospodarzy oraz zaprezentować
walory naszego regionu wszystkim gościom.

Relacje uczestniczek spotkania:
Comenius był dla mnie nowym, cennym doświadczeniem oraz wielką przygodą.
Wyjeżdżając do Turcji bałam się przede wszystkim o to, że nie odnajdę się w tamtej kulturze.
Jednak gdy zobaczyłam przemiłą dziewczynę, u której miałam zamieszkać, wszystkie obawy
zniknęły i wiedziałam, że spędzimy razem niezapomniane pięć dni. Zadbała o to, żebym
poznała jej kulturę i kuchnię - codziennie przygotowywała dla mnie tureckie przysmaki.
Poznałam ciekawych ludzi z różnych krajów, co nauczyło mnie tolerancji. Projekt
wspominam z uśmiechem, chciałabym wziąć udział w podobnym w przyszłości.
Justyna Chowaniec, IIIb

Uczestnictwo w „Comeniusie” dało nam możliwość przeżycia ciekawej przygody.
Przyłączając się do projektu nie miałam pojęcia, że z Turcji oprócz „pamiątkowego”
nadbagażu przywiozę mnóstwo miłych wspomnień i niezapomnianych wrażeń ☺ Przez kilka
dni byłyśmy goszczone przez rodziny tureckie, dzięki czemu mogłyśmy poznać tamtejsze
zwyczaje i kulturę. Atrakcyjne miejsca, które zwiedzałyśmy, pozostaną nam na długo w
pamięci, a na wszelki wypadek wszystkie udokumentowałyśmy zdjęciowo ☺
Co przyniosło mi największą radość? Nie powiem, że kebaby, choć smakowały rewelacyjnie!
Reprezentanci różnych krajów mogli spotkać się w tym uroczym mieście, jakim jest Antalya,
w tym my – Polki, podczas gdy w kraju ojczyźnianym zimno i plucha jesienna - stąd pewnie
w drodze powrotnej szok termiczny... Prowadzenie dialogów w obcym języku,
przygotowywanie prezentacji w ramach zajęć projektowych było świetnym sposobem na
sprawdzenie swoich możliwości i dobrym pomysłem na poznanie siebie i innych. Bardzo się
cieszę, że biorę udział w tym przedsięwzięciu.
Marta Ajchler, IIIa

Antalya to zdecydowanie miejsce do którego chciałabym jeszcze kiedyś wrócić.
Zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc między innymi stare miasto, ruiny w Aspendos i Side,
miałyśmy okazję spróbować typowych potraw dla tego regionu, posłuchać tradycyjnej
tureckiej muzyki, a nawet do niej zatańczyć lub raczej starać się naśladować kolegów.
Najmilej jednak wspominam czas, który spędziłam z moją nową rodzinką ( to właśnie tak
nazywałyśmy goszczące nas rodziny) i niekończące się wieczorne rozmowy z Deniz. Miałam
okazję poczuć niesamowitą gościnność Turków, a w nowym domu już od pierwszego
wieczoru zostałam zapoznana z niektórymi tureckimi tradycjami jak np. picie herbaty w
specjalnie do tego przeznaczonych szklaneczkach, zaraz po kolacji. Wyjazd ten był dla mnie
doświadczeniem którego na pewno nigdy nie zapomnę. Cieszę się, że mogłam zobaczyć
piękne zakątki tego kraju, nauczyć się wielu nowych rzeczy i przede wszystkim poznać
wspaniałych ludzi. Mam tylko nadzieję, że przyjaźnie które zawarliśmy w trakcie trwania
wyjazdu będą trwały jeszcze długo po zakończeniu tego projektu.
Pozdrawiam,
Iwona Mandla, III a
If I had a choice, I would like to stay in Turkey for more than 5 days. It was a really
great time with people from other countries! It wasn't just a school trip. I met very friendly
and nice people, new culture, tradition and tasted delicious dishes. I'm glad of choosing a
school which gave me a possibility of taking part in a Comenius project. Now, I'm just
waiting for arrival of my 'host sister' to Poland!
Olga Noga, IIIa

