
W ramach POWER SE – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,   
Akcja -  1. Mobilność kadry edukacji szkolnej, wspieranego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w 

Szkole Podstawowej Nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku w latach 2018-2020 realizowany jest 
projekt finansowany z funduszy europejskich pod nazwą „SZKOŁA NA 7!- MOBILNA KADRA, 

NOWOCZESNA SZKOŁA.” 

Szkolenie zagraniczne w Atenach 
pt.  "The world, our classroom: 

Museums and cultural landscapes" 
Czyli „Świat-naszą klasą: Muzea  

i kulturowa przestrzeń” 
20.05.2019 – 24.05.2019 

   

 



Uczestnikiem szkolenia  "The world, our classroom: Museums 
and cultural landscapes„ był Piotr Białokozowicz, nauczyciel 

historii, wiedzy o społeczeństwie, a także pracownik  
Muzuem Wojska w Białymstoku.  

• Szkolenie odbywało się w Pireusie, portowym mieście przyległym do 
stolicy Grecji – Aten. W szkoleniu brały udział osoby z różnych stron świata, 
m.in. Włoch, Chorwacji, Malty, Szwecji oraz z tak egzotycznego kraju jak 
wyspy Reunion (Ocean Indyjski). A tak oto prezentowała się cała nasza 
grupa na tle greckiego krajobrazu 



Celem szkolenia, było stworzenie projektu umożliwiającego prowadzenie lekcji i zajęć 
w miejscach innych niż klasopracownia szkolna. Te miejsca to muzea, skanseny czy 

parki przyrody. Każdy uczestnik musiał stworzyć kilka projektów, które były omawiane i 
wprowadzane w czasie trwania szkolenia. Zajęcia odbywały się w centrum IDEC w 

samym sercu Pireusu. 

Zajęcia odbywały się albo w wieżowcu 
IDEC, albo „w terenie” co oznaczało 
zwiedzanie najważniejszych zabytków i 
instytucji Aten i Pireusu. 



Zajęcia prowadził Nikos Andropolou, który był także naszym 
przewodnikiem po Atenach i Pireusie 



Nasza grupa składała się z nauczycieli różnych przedmiotów, każdy 
mógł dopasować swoje projekty do własnych potrzeb. Każdy 

uczestnik otrzymał pakiet pomocy dydaktycznych, wspomagających 
szkolenie. 



Każdy z uczestników musiał przedstawić kraj z którego 
pochodzi i szkołę, w której pracuje. 



Rozwijaliśmy także nowe pasje 



Istotnym punktem szkolenia, było 
poznawanie „od kuchni” 

największych  greckich instytucji 
kulturalnych, takich jak: 



Grecka Biblioteka Narodowa 



Ateńska opera 





Szpital dla żółwi „Archelon” 



Jeden z żółwi uratowanych przez wolontariuszy 



Akropol 



Panorama Aten z  Akropolu 



Świątynie ku czci Posejdona na cyplu 
Suonion 



Świątynia Posejdona 



Muzeum na Akropolu 



Kariatydy z Erechtejonu 



W międzyczasie gospodarze raczyli nas 
wspaniałą grecką kuchnią 



W wolnym czasie można było także 
zwiedzać na własną rękę 

  Stadion Olympiakosu Pireus 



Zmiana warty pod pomnikiem 
nieznanego żołnierza 



Każdego dnia punktem wyjścia była „odprawa” na której 
omawialiśmy każdy poprzedni dzień – tak powstawały 

projekty edukacyjne 



Na koniec projektu otrzymaliśmy 
dyplomy i małe podarunki 



Oto nasz mentor - Nikos 



Ostatnie spojrzenie na Grecję 



Pireus 2019 „Szkoła na 7! – Mobilna kadra, nowoczesna 
szkoła!„ 


