
     

Turecko 18. – 22. r í jna 2012  

      První schůzka našeho nového projektu Comenius – Bullying and Media se konala pro 

nás v exotické Adaně v jihovýchodním Turecku ve škole Melikşah Anadolu Lisesi.                                                                                                            

Poprvé jsme se setkali se zástupci zemí zúčastněných v projektu: hlavními koordinátory 

z Maďarska a partnery ze Severního Irska, Řecka a Rumunska, pouze italští zástupci kvůli 

technickým problémům se změnou názvu jejich školy nedorazili.                              

Každá ze zúčastněných stran představila formou prezentace nebo krátkého filmu - 

obojí vytvářeli studenti - to nejlepší ze své země a regionu, kde se škola nachází. Naše 

prezentace se setkala s velkým ohlasem. Kdo by neznal krásy naší stověžaté Prahy, chuť 

plzeňského piva a slávu Jaromíra Jágra  či Petra Čecha ?!!  

 Na pracovních schůzkách, které probíhaly ve škole, byl dohodnut plán postupu při 

plnění jednotlivých aktivit: 

- soutěž o nejlepší logo projektu 

- natáčení krátkých filmů – téma „Bullying“ (během jednotlivých setkání) 

- zpracování výsledků dotazníků, jež žáci vyplňovali 

 V rámci prevence rizikového chování jsme navštívili město Antakya, kde společně 

v souladu a harmonii žijí křesťané, muslimové a židé. 

 Turecko pro nás nebylo exotickým jen co do své polohy a kulturních tradic, ale i co do 

jazyka a kuchyně. Ochutnaly jsme s kolegyní „shalgam“ – velmi oblíbený kvašený nápoj 

z červené řepy, „ayran“ – nápoj z kysaného mléka, výtečné jehněcí maso, čerstvé ryby a 

mořské plody. 

 Zatímco my jsme byly z našeho pobytu v Turecku nadšeny (slibovaly jsme si, že se do 

této země určitě vrátíme), žáci turecké školy byli trochu zklamáni, že spolu s pedagogy 

nepřijeli i jejich vrstevníci. Bohužel, první schůzka vždy bývá organizační. 

 Celá schůzka byla perfektně připravena, turečtí kolegové i žáci byli velmi milí a 

pohostinní a i přes velké jazykové a kulturní rozdíly jsme si perfektně rozuměli. 

 Snad se našim partnerům bude stejně líbit i u nás. Máme jim co vracet. 

Vypracovala Mgr. Zuzana Grochalová 


