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MOTTO: NAUKA WYMAGA OD CIEBIE WYJŚCIA POZA SCHEMATY. 

 

Za nami kolejna, niezwykła przygoda, zrealizowana w ramach projektu Erasmus+ 
„helPing and Learning wiThout borderS”. W ciągu zaledwie pięciu dni, w 
międzynarodowej grupie składającej się ze szkół partnerskich z Polski, Grecji, 
Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Finlandii, zrealizowaliśmy wiele działań związanych z 
priorytetami projektu- ochroną środowiska, wolontariatem oraz rozwijaniem 
kompetencji uczenia się.  Naszą szkołę reprezentowały: Milena Grabowska, Natalia 
Mokra i Julia Bujanowska. 

 
Pierwszego dnia zajęcia poprowadzone były przez NGO "Kyklos" i dotyczyły tematyki 
zrównoważonego rozwoju miejskiego i cyrkularności. Uczniowie spędzili trochę 
czasu na poznawaniu się, a następnie podzielili się na międzynarodowe grupy, 
których celem było zaprojektowanie na kartce papieru swojego idealnego domu.Po 
obejrzeniu animowanego filmu o gospodarce cyrkularnej uświadomili sobie potencjał 
przeprojektowania sposobu funkcjonowania naszej gospodarki - że projektowanie 
produktów może być "wykonane po to, by być wykonane ponownie", zasilając system 
energią odnawialną. Uczestnicy zgłębiali rozwijającą się dyscyplinę biomimikry, 
dzieląc się swoimi pomysłami i wiedzą na temat innowacji stworzonych przez 
człowieka, które zostały zainspirowane przez naturę.Zanim uczestnicy zaczęli 
tworzyć kolaż z materiałów nadających się do recyklingu, próbując zaprojektować 
dzielnicę tak przyjazną środowisku, jak to tylko możliwe, zwrócono uwagę na 
znaczenie "R" cyrkularności. Zajęcia zakończyły się prezentacjami i komentowaniem 
prac grupowych. 

 
W kolejnych dniach mieliśmy wiele okazji, by w słońcu, na świeżym powietrzu, w 
aktywny sposób uczyć się o dziedzictwie kulturowym Grecji. Zwiedziliśmy Saloniki 
oraz wioskę Nymphaeum- najpiękniejszą kamienną wioskę w kraju. Nieprzypadkowo 
znajduje się ona wśród 10 najpiękniejszych wsi w Europie według UNESCO. 
Odwiedziliśmy archeologiczny park Dion oraz odbyliśmy pieszą wędrówkę po Górze 
Olimp.  

 



Ogromne wrażenie zrobiło na nas jedno z najbardziej imponujących muzeów na 
świecie, mieszczące grobowiec Króla Filipa II Macedońskiego , ojca Aleksandra 
Wielkiego.  

 
Wielu wzruszeń dostarczyła nam wizyta w ośrodku rehabilitacyjnym dla niedźwiedzi, 
które przeżyły traumę w niewoli, prowadzonym przez niezwykłą organizację 
pozarządową Arcturos .  

 
Warsztaty „Kreatywni Myśliciele” zachęciły nas do znajdowania nietypowych 
rozwiązań. Świąteczna parada wojskowa dostarczyła wielu emocji - mogliśmy 
oglądać na żywo pokazy samolotów myśliwskich z okazji święta Grecji.  

 
Nasi uczniowie otoczeni byli miłością i wspaniałą opieką rodzin greckich i zawarli 

wiele ponadnarodowych przyjaźni.  

Za wszystko pięknie z serca dziękujemy !!!  
Χρόνια πολλά Θεσσαλονίκη μου!!! 
Χρόνια πολλά Ελλάδα!!! 
#plts #helpingandlearningwithoutborders #erasmus 
Wszystkie relacje z działań projektowych można śledzić na grupie publicznej projektu 
: 
https://www.facebook.com/groups/901723587425401/?ref=share 
Fundacja ARCTUROS poszukuje wolontariuszy, szczegóły w linku poniżej :  
https://www.arcturos.gr/en/ 
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