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Prima zi 

9 decembrie 

După un voiaj nu foarte lung, dar obositor, 
după prima noapte petrecută departe de casă, 
ne deplasăm împreună cu gazdele noastre (cu 

bicicleta, cu autobuzul sau pur și simplu pe jos) 
către Gimnaziul nr. 3 din Kalamata. Slavă 

Domnului că avem același fus orar cu Grecia, 
căci ora de întâlnire este 8, iar programul 

nostru de școală din România începe la prânz! 
Entuziasmați și zâmbitori, facem cunoștință cu 

toată lumea și ascultăm cuminți discursul 
directorului și pe cel al coordonatoarei 

proiectului. În mintea noastră întrebările își fac 
loc: oare ne vom face prieteni? ce fel de 
aventuri ne așteaptă? vom fi la înălțimea 

așteptărilor? 



Prima zi 

9 decembrie Trebuie să ne prezentăm țara și orașul, conform programului.  Emoțiile 
par să preia controlul, însă reușim să facem o prezentare ca la carte: 

Alin trece în revistă frumusețile patriei, iar Luciana ne plimbă prin 
București.  



Vine și momentul în care ne despărțim. Adio 
coleg/colegă care ne mai poate ajuta când nu 
înțelegem! Lucrăm în echipe internaționale, 

fiecare echipă cu profesorii ei (doi la număr) și 
cu fabula ei. Citim cu voce tare și ne pregătim 

să punem în scenă fabula, cu toate efectele din 
dotare: desene, costume, fotografii, scheme, 

etc.  

Prima zi 

9 decembrie 



Către ora prânzului plecăm cu autocarul în împrejurimile Kalamatei. 
Vizităm fabrica de ulei de la Verga, după care urcăm la un restaurant 
ce ne oferă o panoramă extraordinară a orașului. După o gustare și 
nenumărate fotografii ne întoarcem la familiile care ne găzduiesc. 

Prima zi 

9 decembrie 



Prima zi 

9 decembrie 



Prima zi 

9 decembrie 



Iată și prima fotografie de grup! 

Prima zi 

9 decembrie 



Seara, în centrul orașului, la Biblioteca Publică Centrală, ne așteaptă o 
surpriză: întâlnirea cu scriitoarea Katerina Gyftaki-Beck. Într-o atmosferă 

ca de basm, cu muzică și cu lumini, Katerina își interpretează, ca un 
adevărat actor, poveștile. Ne trezim implicați trup și suflet: cântăm, 
batem din palme și din picioare, răspundem la provocări și rescriem 

povestea după placul nostru. 

Prima zi 

9 decembrie 



După ora 20 găsim timp să vizităm centrul orașului, îmbrăcat în 
straie de sărbătoare, doar se apropie Crăciunul! 

Prima zi 

9 decembrie 



10 decembrie 
La ora 8 mergem la școală și ne împărțim în grupurile formate ieri. 

Repetăm fabulele scrise de Esop. 



La ora 9 plecăm cu autocarul către Primăria Kalamatei. Primarul ne 
așteaptă cu daruri: cărți poștale, stilouri, obiecte din ceramică cu 

rodia, simbolul Kalamatei. Facem fotografii. 

10 decembrie 



Vizităm centrul istoric al Kalamatei; catedrala, mânăstirea, bisericuța  
foarte veche, străzile înguste și magazinele, toate ne amintesc de centrul  

vechi al Bucureștiului. 

10 decembrie 



Livada de portocali a mânăstirii ne amintește că ne aflăm în  
zona mediteraneană, iar liniștea ne învăluie. 

10 decembrie 



Ne deplasăm cu autocarul la Centrul Cultural Kalamata și pătrundem  
într-o lume fermecată, în care copiii au voie să deseneze peste tot: pe pereți,  

pe uși, pe calorifere! Împreună cu Luciana, noi, fetele, desenăm și colorăm 
personaje din fabule,în  timp ce Alin modelează personaje: vulpi, struguri, 

broaște țestoase.   

10 decembrie 



Mystras 

Dimitrio

s 

Excursie la Mystras-Sparta-Gytheion-Dimitrios 11 decembrie 

La 8.30 ne întâlnim cu toată lumea la școală. 
Plecăm către Mystras.  

Drumul către cetatea medievală, situată pe 
culmea unui deal, ne pune la grea încercare 

picioarele, mai ales că începe să plouă și 
alunecăm. 

Însă compania plăcută și frumusețea peisajului 
ne fac să dorim să urcăm până în vârf. 



Mystras 

11 decembrie 



Mystras 

11 decembrie 



Mystras 

11 decembrie 



Mystras 

11 decembrie 



Regizăm o fotografie cu statuia 
celebrului Leonida 

 „This is Sparta!’’ 
 

Mâncăm de prânz la Sparta 
și vizităm Muzeul de 

arheologie 

11 decembrie 



La intrarea în Muzeul de arheologie 11 decembrie 



Din nou la drum! Ajungem la 

Gytheion, în locul din care Paris a fugit către Troia cu frumoasa Elena. 

11 decembrie 



.....și la Dimitrios, una dintre celebrele nave naufragiate din Grecia 

11 decembrie 


