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Za nami kolejny wyjazd w ramach programu Erasmus + 2020-2023 „Let’s reverse the Earth clock 

together!” Tym razem polecieliśmy wspólnie z uczniami  do Grecji, a konkretnie do Trikali.  

    

     

  

 

Miasteczko znamy już z poprzedniego naszego Erasmusowego projektu. Tym razem jednak 

współpracujemy z inną szkołą podstawową, koordynowaną i zarządzaną przez pana Vasilisa 

Papagiannis.  

       

Szkoła jest po prostu urocza. Mieści się w niej 200 uczniów w wieku 6-12 lat. Jest przepięknie 

udekorowana, a należy podkreślić , że większość dekoracji została zrobiona przez uczniów, 

nauczycieli i rodziców. 



Dodatkowo, od tego roku, w szkole możemy obejrzeć sztandarowy projekt – Ogród Erasmusowy, w 

całości zdalnie nawadniany deszczówką i nawożony ekologicznymi nawozami. Uczniowie i nauczyciele 

są z tego projektu niezmiernie dumni jako, że jest to jedyna szkoła w Grecji, gdzie taki eco-friendly 

system zastosowano. Bardzo cieszy nas fakt, że ogród powstał  na bazie naszego wspólnego projektu 

„Let’s reverse the Earth clock together!”, który właśnie realizujemy i którego celem jest sprawienie, 

ażeby poprawić kondycję naszej planety, zaczynając od zmian w nas samych i w najbliższym 

otoczeniu. Na temat tego projektu będziecie mogli poczytać w linku: 

Erasmus garden.ppsx 

   

 

Nasza szkoła również może poszczycić się od tego roku przepięknym ogrodem szkolnym, do 

obejrzenia którego serdecznie zapraszamy! 

Oprócz zadań projektowych, uczestniczenia w lekcjach i podziwianiu szkoły, szkoła goszcząca 

zaprosiła nas na wycieczkę do meteorów – słynnych na cały świat formacji skalnych, na których 

umieszczone są klasztory. Ty razem, pomimo lata, pogoda była dość kapryśna i przywitała nas niezłą 

ulewą, a następnie mgłą. To jednak tylko dodało uroku temu magicznemu miejscu, jakim są meteory. 

Spójrzcie sami: 

                                    

https://1drv.ms/p/s!AuTsB0OpX-mqi3DXxH2NAgqFq59I
https://1drv.ms/p/s!AuTsB0OpX-mqi3DXxH2NAgqFq59I


W sobotę natomiast mieliśmy możliwość przejechać się górską kolejką wąskotorową, 

   

a następnie wykąpać się w krystalicznie czystej wodzie na półwyspie Volos. Radości dzieci nie było 

końca! 

    

 

W Trikali zostawiliśmy cudownych przyjaciół – ludzi o otwartym, radosnym sercu, szczodrych, 

przyjaznych i kreatywnych. Na szczęście żegnamy się z nimi tylko na kilka miesięcy - kolejny wyjazd do 

Trikali odbędzie się w następnym roku szkolnym, w maju 2023.  

     

My z kolei będziemy mogli odwdzięczyć się naszą polską gościnnością już w listopadzie i marcu, kiedy 

to trzech nauczycieli i czwórka uczniów z Grecji odwiedzi nas w ramach naszego projektu Erasmus +. 

Nie możemy się już doczekać 😊 

 

Z pozdrowieniami Wasza koordynatorka Erasmusa, 

   Barbara Jasińska 



 


