
Wizyta delegacji greckiej w Proszowicach

W dniach od 24 do 28 sierpnia gościła w Proszowicach delegacja gości z 

Karditsa w Grecji. Nauczyciele oraz  pracownicy

celu realizacji założeń projektu Erasmus+ 

koleżanki z Grecji, podobnie jak my będąc z wizytą u nich, wzięli udział w spotkaniu 

powitalnym w Urzędzie Gminy oraz w 

Urzędu Gminy wraz z władzami. 

Obydwie organizacje przeprowadziły wielogodzinne szkolenia na temat budowy platformy e

learningowej – naszego flagowego zadania w naszych gminach. Z

i w Karditsa zostały już stworzone platformy i trwa uzupełnianie treści. Całość ma być gotowa 

w przyszłym roku. Naszym zadaniem jest stworzenie praktycznej, ciekawej dla ucznia a 

pomocnej dla nauczyciela, nowoczesnej pomocy naukow

edukacyjna. Będzie ona zawierać treści ćwiczebne dla uczniów szkół podstawowych i 

gimnazjów oraz inne ciekawe 

Szkolenie przeprowadzone w Gimnazjum w Proszowicach 

 Nasi goście zwiedzili też szkoły i 

zapoznając się jednocześnie z funkcjonowaniem tych instytucji, ich zadaniami, porównując 

zadania szkół i biblioteki w Polsce i Grecji

Wizyta delegacji greckiej w Proszowicach 

W dniach od 24 do 28 sierpnia gościła w Proszowicach delegacja gości z 

Karditsa w Grecji. Nauczyciele oraz  pracownicy sektora oświaty przybyli do nas z rewizytą w 

celu realizacji założeń projektu Erasmus+ którego jesteśmy beneficjentami

koleżanki z Grecji, podobnie jak my będąc z wizytą u nich, wzięli udział w spotkaniu 

powitalnym w Urzędzie Gminy oraz w warsztatach poświeconych realizacji projektu. 

  Wspólne zdjęcie na schodach 

 

Obydwie organizacje przeprowadziły wielogodzinne szkolenia na temat budowy platformy e

naszego flagowego zadania w naszych gminach. Zarówno w Proszowicach jak 

i w Karditsa zostały już stworzone platformy i trwa uzupełnianie treści. Całość ma być gotowa 

w przyszłym roku. Naszym zadaniem jest stworzenie praktycznej, ciekawej dla ucznia a 

pomocnej dla nauczyciela, nowoczesnej pomocy naukowej, jaką będzie platforma 

edukacyjna. Będzie ona zawierać treści ćwiczebne dla uczniów szkół podstawowych i 

gimnazjów oraz inne ciekawe pomysły edukacyjne.  

       

Szkolenie przeprowadzone w Gimnazjum w Proszowicach  

Nasi goście zwiedzili też szkoły i instytucje które należą do konsorcjum projektowego, 

zapoznając się jednocześnie z funkcjonowaniem tych instytucji, ich zadaniami, porównując 

zadania szkół i biblioteki w Polsce i Grecji. 

W dniach od 24 do 28 sierpnia gościła w Proszowicach delegacja gości z miejscowości 

sektora oświaty przybyli do nas z rewizytą w 

którego jesteśmy beneficjentami. Nasi koledzy i 

koleżanki z Grecji, podobnie jak my będąc z wizytą u nich, wzięli udział w spotkaniu 

warsztatach poświeconych realizacji projektu.  

Wspólne zdjęcie na schodach 

Obydwie organizacje przeprowadziły wielogodzinne szkolenia na temat budowy platformy e-

arówno w Proszowicach jak 

i w Karditsa zostały już stworzone platformy i trwa uzupełnianie treści. Całość ma być gotowa 

w przyszłym roku. Naszym zadaniem jest stworzenie praktycznej, ciekawej dla ucznia a 

ej, jaką będzie platforma 

edukacyjna. Będzie ona zawierać treści ćwiczebne dla uczniów szkół podstawowych i 

 

instytucje które należą do konsorcjum projektowego, 

zapoznając się jednocześnie z funkcjonowaniem tych instytucji, ich zadaniami, porównując 



 

Zwiedzanie Szkoły Podstawowej  nr 1

Wizyta w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Proszowicach 

 

Nasi goście zwiedzali też atrakcje turystyczne, które lepiej pozwolą zrozumieć naszą historię i kulturę

dają świadectwo naszej bogatej tradycji, a jednocześnie pokazują jak wspaniale Polska czerpie

możliwości oferowanych w różnorakich programach europejskich. I tak zwiedziliśmy Kraków, który 

niezmiennie urzeka wszystkich turystów , Muzeum Auschwitz 

Wieliczce.   

   

Zwiedzanie Szkoły Podstawowej  nr 1 

   

Wizyta w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Proszowicach  

atrakcje turystyczne, które lepiej pozwolą zrozumieć naszą historię i kulturę

dają świadectwo naszej bogatej tradycji, a jednocześnie pokazują jak wspaniale Polska czerpie

możliwości oferowanych w różnorakich programach europejskich. I tak zwiedziliśmy Kraków, który 

niezmiennie urzeka wszystkich turystów , Muzeum Auschwitz – Birkenau oraz Kopalnię Soli w 

  

 

 

atrakcje turystyczne, które lepiej pozwolą zrozumieć naszą historię i kulturę, 

dają świadectwo naszej bogatej tradycji, a jednocześnie pokazują jak wspaniale Polska czerpie z 

możliwości oferowanych w różnorakich programach europejskich. I tak zwiedziliśmy Kraków, który 

Birkenau oraz Kopalnię Soli w 

 



Bogaty we wrażenia i intensywny pobyt Greków zakoń

wieczorem, ugościliśmy naszych przyjaciół tradycyjną polską kuchnią, nie zabrakł też wspólnych 

tańców – poloneza i zorby.  

Pożegnalny wieczór polsko – grecki

Grupa Erasmus + na Rynku w Proszowicach 

Bogaty we wrażenia i intensywny pobyt Greków zakończyliśmy wspaniałym polsko 

wieczorem, ugościliśmy naszych przyjaciół tradycyjną polską kuchnią, nie zabrakł też wspólnych 

   

grecki 

  

Grupa Erasmus + na Rynku w Proszowicach  

czyliśmy wspaniałym polsko – greckim 

wieczorem, ugościliśmy naszych przyjaciół tradycyjną polską kuchnią, nie zabrakł też wspólnych 

 


