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See kogemus andis mulle arusaama et kultuurid ja inimesed on väga erinevad ja ei tohiks
teha liiga ennatlike järeldusi millegi suhtes. Näiteks kui ma alguses sinna Ateenasse jõudsin,
siis esimesel päeval tundus, et linn on väga must ja inimesed lärmakad, kuid kui olin seal
juba paar päeva olnud ei tundunud kõik enam üldse nii halb ja väga vahvad inimesed olid
tegelikult ka.
Lisaks õppisin et mida rohkem inimestega suhelda ja uusi tutvusi luua, seda huvitavam ja
lihtsam su elu on ning et alati tasub püüda olla ka ise avatum ja rõõmsam.
Ma avastasin enda kohta seda, et mulle väga meeldib uute inimestega kohtuda ja suhelda
ning ei tohiks karta teha vigu inglise keeles, kuna iga inimene teeb vigu ja küll teised ka aru
saavad minust, kui ma piisavalt üritan end mõistetavaks teha.
Minus arendas see projekt kõige rohkem just nimelt suhtlemisjulgust. Kõigist nendest
projektitegevustest meeldisid mulle kõige rohkem väljaskäimised ehk kõik muuseumid, kuhu
me jalutasime ja Akropolis, sest mulle väga meeldis nendesse kohtadesse jalutada ja
vaadata erinevaid vahvaid asju.
Kõige enam jäi mulle meelde need õhtused tegevused, mida me koos sõpradega tegime ja
need jalutuskäigud ühest kohast teise ja kõik see tänavakunst, mis mulle tohutult meeldis ja
need ülimeeldivad inimesed.
Kreeka kohta sain ma ka palju uut teada. Näiteks, et seal kasvavad paljude tänavate ääres
mandariinipuud, seal on väga palju autosid ja paljudel vanematel oma väikesed firmad.
Perekonnad on väga ühtehoidvad, nad suhtlevad omavahel väga kiiresti ja
temperamentselt. Nii jääb tihti mulje, et nad vaidlevad, kuigi tegelikult lihtsalt arutavad
mingi teema üle.
Meelde jäi ka see, et neil on oma tähestik, mis näeb väga huvitav välja. Tervikuna andis see
kogemus mulle väga suure tõuke oma inglise keele ja suhtlemisoskuste parandamiseks ja
mulle hakkas väga meeldima kreeka keel ja kultuur nin kreeka oma riigina.
----------------------------Ma sain suht palju uut ja huvitavat teada, ilma selle projektita ma poleks laiendanud nii
palju oma silmaringi ja poleks saanud näha kultuuuride erinevusi. Kindlasti arenes minu
inglise keele oskus, erinevatest rahvustest inimestega tuttavaks saamine ja nendega
suhtlemine, kreeka mütoloogia teadmised tulevad kindlasti kunagi kasuks.
Väga huvitav oli kreeka köök, mütoloogia, kultuur, matemaatiliste ülesannete
lahndamispõhimõte Kreeka moodi. Ma sain teada et mul on üpris head tiimiliidri omadused.
Samuti sain teada, et suudan kohaneda uues keskonnas kiiremini kui arvasin, suhtlemine ja
ühise keele leidmine teiste rahvustega oli kerge.

Kui aus olla, siis olid kaks asja, mis mulle kõige enam meelde jäid. Need olid Akropolise
külastus ja kossumäng (Olympiacos-CSKA). Ma tean nüüd, et kreeklased on väga sõbralik ja
külalislahke rahvas, nad on alati valmis sind aitama kui sa abi vajad ning neil on hästi lai
ajalugu. Neil on isegi eraldi tunnid sellele pühendatud Kreeka ajalugu ja Vana Kreeka keel ja
isegi tund, mille nimi on Vana-Kreeka mütoloogia. Mulle väga meeldis nende toit, see toitis
ja oli mahlakalt omapärane.
----------------------------Õppisin rohkem inglise keeles suhtlema ja kui väga vaja, siis võin vabalt inglise keeles
rääkida ning seda, et pean olema ettevaatlikum oma varadega ja võiks rohkem teistega
suhelda. Minu kodu vesi oli vaga vaga vastik, aga söök oli neil hea. Korter oli kogu aeg sassis.
Muidu ise olid nad sõbralikud.
Mulle meeldis kui me matkasime Akropolise mäe otsa. Huvitav on, et nad käivad
jalanõudega nii toas kui õues ja nad söövad nii vähe.
----------------------------Ilma selle projektita ei oleks ma arvatavasti õpinud seda, kuidas käituda kui oled välismaa
peres ja sinna tulevad vanavanemad, kes ei oska inglise keelt, aga nad tahavad väga suhelda.
Tulevikku võtan kaasa kindlasti need inimesed kellaga selles projektis kohtusin. Enda kohta
ma avastasin seda, et ma suudan väga lühikese ajaga inimesi usaldama hakata, kuigi ma
varem arvasin, et ma pole selline.
See projekt arendas minus kõige enam inglise keele oskust. Mulle meeldis kõige enam
Akropolis, kuna minu arust on vana kreeka väga ilus ja huvitav.
Mulle jäi kõige enam meelde kohalike trammide liiklemine, kus üks ostab pileti ja kõik 15
inimest läksid koos läbi väravate.
Nüüd ma tean, et Kreeka on väga usklik maa. Enne kooli algust loetakse palvet. Nende
toiduvalik igapäev kodus on väga rikkalik ja ütleme nii, et eestlasena oli väga raske neid
koguseid süüa. Terviklikult arengasin tänu sellele projektile veelgi enam oma
suhtlemisoskust.
----------------------------Ilma selle projektita poleks tekkinud võimalust elada nädal aega koos tavalise Kreeka
perega. Õppisin, et oma asjade järgi tuleb vaadata ka siis, kui sa arvad end inimesi usaldavat.
Kreeka on eestist täieti erinev riik nii kultuuri, looduse kui ka inimeste temperamendi
poolest. See projekt arendas minus iseseisvust ja koostööoskust, samuti julgust võõras
kohas iseseisvalt (ilma täiskasvanuteta) ringi liikuda ja orienteeruda. Kõige rohkem meeldis
mulle esimese päeva õhtune muusika töötuba, kus meid jagati tiimidesse ja pidime koos
planeedi järgi muusikat looma. Sellega õppisin, et kõik mis meie ümber on - nii prügi, laud ja

ka kehaosad – kõike saab muusikainstrumentidena kasutada ja midagi põnevat luua. Lisaks
muusikale pidime üksteisega suhtlema ja seeläbi saime üksteise kohta rohkem teada.
Kõige rohkem jäävad ilmselt meelde õhtused koosviibimised väljas, kõik toredad ja
sõbralikud inimesed. Kreeklased söövad hilisõhtuni, mida eestalsed näiteks ei tee.
Kreeklastele on söögitegemine väga oluline. Turvusin Kreeka traditsioonilise kiirtoiduga, mis
osutus väga maitsvaks. Sain teada, et kreeka keel on maailma üks vanimaid keeli. Kreeklased
on ka väga perekesksed ja perepea on ema. Projektid avaldavad maailmapiliti ja läbi selle
saab tutvuda erinevate kultuuridega.

