
Raport de activitate
Săptămâna 6-12 Noiembrie 2022

Kavala,Grecia
Proiect Erasmus + ,,Healthy,fit and never quit,,

                   În săptămâna 6-12 noiembrie 2022 am participat împreună cu 
doamna director Stăvărache Gina la activitățile desfășurate în cadrul proiectului 
Erasmus +,,Healthy,fit and never quit” în orașul Kavala,Grecia.

                 Elevii și profesorii de la școlile din Franța, Portugalia, Italia, 
Germania și România au vizitat luni (7 noiembrie), Primăria Kavala, în cadrul 
programului Erasmus+ cu tema: „Healthy, Fit and Never quit”. 
----------------------------
                      Celor 20 de elevi și însoțitorilor lor li s-a arătat incinta Casei 
Primarului și s-a vorbit despre istoria Kavalei, Primăriei și a altor clădiri 
emblematice ale orașului, viceprimarul educației și culturii, Apostol Mtsakis și 
președintele secundarului Comitetul de educație al municipiului, Anthi 
Hadzifratzi.

                   De asemenea, am fost întâmpinați și întâmpinați de președintele 
NPPD Solidaritatea Socială a Municipiului, Anestis Dimitriadis, și consilierul 
orașului Evangelia Drakonakis, care, în calitate de părinți ai copiilor care 
participă la Program, găzduiește doi dintre elevi.
                  „Gazda” Programului este al 7-lea Liceu din Kavala. Elevii străini au
ajuns duminică, 6 noiembrie în Kavala și vor pleca în țările lor sâmbătă, 12 
noiembrie. Aceștia vor vizita Teatrul Antic din Filipeni, Lydia, Kefalari, Salonic



și zona peninsulei Fecioara Maria. Printre alte activități, se vor ocupa de crearea 
de benzi desenate, Teatru, gătit sănătos și prepararea brânzei bio.
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           Pe 8 noiembrie am mers în vizită la Site-ul Arheologic din Philippi, unde 
am realizat turul muzeului, vizitând vechiul teatru și muzeu, iar elevii au 
desfășurat câteva jocuri în incinta Centrului Cultural din Philippi.Elevii eleni au 
jucat o scena din celebra ,,Odisee,, pe scena teatrului despre ,,Să nu renunțăm,,



        

          În cea de-a treia zi, pe 9 noiembrie am mers în centrul vechi, și anume 
Panagia.Am vizitat Muzeul Mehmet Ali,Imaret,Castelul si ,,The Aquaduct,, și 
Biserica din Panagia, după care am mers la o școală profesională,,Dypa 
professionals,, unde elevii au pregătit mâncare sănătoasă,iar profesorii  au avut 
parte de activități estetice diferite realizate de elevi,aflați în curs de pregătire.

                             

              Joi,10 noiembrie am plecat de dimineață în orașul Thessalonik.Mai 
întâi am mers la o școală-fermă americană ,,American Farm School,,,unde elevii
au învățat să prepare brânză organică.



   Mai apoi,am vizitat stadionul Aris,White 
Tour,Aristotelous Square,porturile și  monumentele din Thessalonik.

                                                 

            Ultima zi a fost ziua în care toți participanții au primit certificatele, au 
prezentat cărțile comice pe care le-au creat în prima zi,dansurile tradiționale din 
fiecare țară și idei despre,,Never give up,,(,,Niciodată nu renunța,,),iar la 
sfârșitul zilei am mers în vizită la Muzeul de Arheologie din Kavala,unde se află
obiecte din anii 1800.



       


