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Dzień 1 

 

Erasmus +   

Uczniowie z klas 7., uczestniczący w projekcie w ramach 

Akredytacji Erasmus +, rozpoczęli swoją mobilność w Turcji. 

Z przyczyn związanych z obecną sytuacją w tym kraju 

uczniowie, zamiast w hotelu, zostali przyjęci w rodzinach. 

Jest to duże wyzwanie, ale jednocześnie szansa na 

kształtowanie wielu kompetencji (językowych, społecznych  

i kulturowych ), które na pewno przydadzą się im  

w przyszłości. Przez cały dzień uczniowie spędzali czas  

z rodzinami goszczącymi. Był to dobry czas na przełamanie 

barier, poznanie Antalyi, kultury lokalnej oraz tradycyjnej 

kuchni. 



Dzień 2 

 

Erasmus +   

Uczniowie rozpoczęli dzień od wizyty w szkole Marina 

School, która kształci przyszłych marynarzy. Poznali tam 

części mechaniczne statku, a następnie mieli możliwość 

skorzystania z symulatora sterowania okrętem. Przekonali 

się, że kierowanie statkiem nie jest łatwym zadaniem, tym 

bardziej kiedy trzeba zmierzyć się ze sztormem, silnym 

wiatrem i wysokimi falami. Po tej wizycie uczniowie 

pojechali do mieszczącej się w zatoce drugiej siedziby szkoły, 

gdzie w ramach realizacji projektu posprzątali plażę  

i przekonali się, jak wiele śmieci trafia do mórz i oceanów. 

Następnie po wspólnym lunchu w restauracji z widokiem na 

morze zwiedzili stare miasto i muzeum etnograficzne. 

To był niesamowity dzień! 

 



Dzień 3 

 

Erasmus +   

Wszystkie nasze aktywności związane były z założeniami  

i realizacją celów projektu. Odwiedziliśmy oczyszczalnię  

i mogliśmy poznać krok po kroku proces uzdatniania wody. 

Następnie zwiedziliśmy największe muzeum archeologiczne 

w Antalya. Podziwialiśmy rzeźby z okresu Imperium 

Rzymskiego, starożytne artefakty oraz arcydzieła z różnych 

regionów Turcji. Spędziliśmy też czas w parku przyrody. 

Zobaczyliśmy tam cudowny wodospad i liczne jaskinie, 

będące naturalnym środowiskiem życia nietoperzy.  

To był wspaniały dzień dla nas. 



Dzień 4 

 

Erasmus +   

Dzień rozpoczęliśmy od wizyty w szkole Mustafa Asim Vila Primary 

School. Przywitano nas słodkim poczęstunkiem, po którym 

poznaliśmy realizowane w szkole projekty o tematyce ekologicznej 

oraz obejrzeliśmy szkolną gablotę trofeów. Następnie minutą ciszy 

uczciliśmy ofiary trzęsień ziemi w Turcji i odśpiewaliśmy polski  

i turecki hymn. Ostatnią aktywnością w tej w szkole było wspólne 

posadzenie róż w ogródku szkolnym. Po lunchu udaliśmy się do 

drugiej szkoły, tym razem prywatnej, o nazwie "UĞUR". Podzieleni 

na dwie grupy uczestniczyliśmy w następujących zajęciach: 

1) komputerowych- kodowania poprzez gry 

2) sportowych- gra w dwa ognie 

3) ekologicznych - wytwarzanie kompostownika 

Na zakończenie tego aktywnego dnia,  

obdarowani drobnymi upominkami,  

wróciliśmy do naszych rodzin. 

 



Dzień 5 

 

Erasmus +   

Ten dzień związany był z poznawaniem dziedzictwa 

kulturowego Turcji i regionu Antalya. Nasza przygodę 

rozpoczęliśmy od miejscowości Aspendos, gdzie 

podziwialiśmy amfiteatr wybudowany w czasach Imperium 

Rzymskiego. Następnie udaliśmy się do malowniczego 

miasteczka Side, gdzie mogliśmy zobaczyć kolejny starożytny 

amfiteatr oraz świątynię Apolla mieliśmy też czas na zakup 

pamiątek. Kolejnym i zarazem ostatnim miejscem, które 

odwiedziliśmy, było rzymsko-greckie miasto Perge. 

Podziwialiśmy tam pozostałości hipodromu oraz uliczkę  

z kolumnami. To była żywa lekcja historii. 



Dzień 6 

 

Erasmus +   

Odwiedziliśmy szkołę znajdująca się na terenie leśnym 

„Forest School”, w której zorganizowano dla nas grę 

terenową, opierającą się na orientacji przestrzennej  

i umiejętności czytania mapy. Następnie mogliśmy podziwiać 

niesamowite piękno przyrody - wodospad Düden. Po 

obiedzie pojechaliśmy na Stare Miasto oraz do pobliskiego 

parku, gdzie razem z uczniami z Turcji mogliśmy spędzić czas 

na rozmowach i zabawie. Mamy nadzieję, że rozpoczęte tu 

przyjaźnie przetrwają lata. Wyjazd w ramach Akredytacji 

Erasmus+ był dla nas niesamowitym przeżyciem. Szkoda, że 

to już koniec naszej przygody!  


