
 

 

Uczniowie LO Curie w górach Olimpu 

 

W dniach 23 maja do 29 maja uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii 

Skłodowskiej- Curie w Rawie Mazowieckiej przebywali na wyjeździe edukacyjnym w 

Grecji. Było to zwieńczenie projektu unijnego „Mobilny uczeń w Europie razem  

z programem POWER” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój.  

Celem pobytu było rozwijanie kompetencji kluczowych oraz umiejętności 

porozumiewania się w języku angielskim i kompetencji w zakresie świadomości i 

ekspresji kulturalnej. Wyjazd poprzedzony był zajęciami przygotowującymi 

obejmującymi przygotowanie mentalne, szkolenie kulturowe, szkolenie „ życie poza 

domem”, na których uczestnicy poznali podstawowe zwroty w języku greckim, 

zapoznali się z historią i tradycjami Grecji, poznali podstawowe normy kulturowe, 

zasady życia społecznego oraz trening komunikacyjny w języku angielskim. Podczas 

wycieczki uczniowie mieli okazję poznać bliżej kulturę grecką. Uczestniczyli także w 

lekcjach międzynarodowych (polsko-greckich) z zakresu mitologii oraz tańca 

tradycyjnego i nowoczesnego.  W czasie wolnym licealiści korzystali z wielu atrakcji, 

wycieczek krajoznawczych i zajęć edukacyjnych. W programie wycieczki było m.in. 

zwiedzanie zamku w Platamonas, Lotohoro, Parku Narodowego Góry Olimp, 

wąwozu Enipeas, Starówki w Pantaleimon, klasztoru w Meteorach.  

 

Program edukacyjny zawierał następujące punkty: 

 

Dzień1 

Dzisiaj uczestniczyliśmy w zajęciach dydaktyczno – integracyjnych w greckiej 

szkole. Po obiedzie braliśmy udział w grze miejskiej po Leptokarii. Dowiedzieliśmy 

się dużo o historii miasteczka oraz jego mieszkańcach, z którymi udało nam się 

porozmawiać po angielsku.  



 

Dzień2 

Καλημέρα! Za nami drugi dzień naszej greckiej przygody. Na porannych zajęciach w 

tutejszej szkole nauczyliśmy się tańca greckiego, pogłębiliśmy wiedzę o greckiej 

mitologii oraz szlifowaliśmy nasz angielski.  Po obiedzie wraz z grecką młodzieżą 

wzięliśmy udział w zajęciach językowych. 

 

Dzień3 

Greckiej przygody ciąg dalszy! Z samego rana udaliśmy się na zawody sportowe, 

które pozwoliły nam wykazać się kondycją i tężyzną fizyczną. Podczas kolejnych 

zajęć pracowaliśmy nad naszym językiem angielskim oraz nauczyliśmy się 

podstawowych zwrotów w języku greckim. Wieczorem spędziliśmy trochę czasu na 

plażowaniu i odpoczynku. Dzień zakończyliśmy wspólnym podsumowaniem. 

 

Dzień4 

Przedostatni dzień projektu za nami! Uczestniczyliśmy w zajęciach z tańca 

nowoczesnego. Mając w pamięci poprzednie spotkanie taneczne, przygotowaliśmy 

pokaz  kilku polskich tańców. Następnie każdy z uczniów z obu szkół opowiedział o 

swoich zainteresowaniach i hobby. 

 

Dzień5 

Ostatni dzień projektu! Podczas ostatnich zajęć językowych podsumowaliśmy całą 

zdobytą wiedzę i opowiedzieliśmy o wszystkim, czego nauczyliśmy się w trakcie 

pobytu w Grecji. Po zajęciach odbył się quiz z wiedzy o Grecji, jej historii i tradycjach 

i podsumowanie całości projektu. Na koniec wręczono uczestnikom projektu 

certyfikaty.  

 

 

To była wspaniała przygoda i mamy nadzieję, że jeszcze nie raz wrócimy na piękne 

greckie plaże, a znajomości tu zawarte przerodzą się w przyjaźń! Zamierzamy 

kontynuować nasze spotkania w greckimi koleżankami i kolegami online. 

 


