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Zachęcamy do zapoznania się z obszerną relacją z ponadnarodowej mobilności 25 uczniów LO 

w ZSCKP, która odbyła się w dniach 30.05-12.06.2021. Ten wyjątkowy projekt, skierowany 

do młodzieży, ma też kluczowe znaczenie w rozwoju Szkoły i naszej oferty edukacyjnej. 
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Pod linkiem: 

https://www.facebook.com/page/123107091193947/search/?q=power 

Wybrane posty z FB: 
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KALIMERA LAPTOKARYA #POWER #Grecja 

Licealiści z POWERA już zakwaterowani Niesamowita przygoda się spełnia !!! 

Do słonecznej (choć trochę kapryśnej pod tym względem  ) Grecji zawitali również uczniowie 

LO, którzy realizować będą projekt ponadnarodowej mobilności uczniów „Potencjał regionów – 

wpływ historii, zasobów i świadomości społecznej na poziom rozwoju regionów”. Dziś 

poznajemy hotel (coraz odważniej spoglądając na piękny basen) i regenerujemy się po długiej 

podróży. Wieczorem odbędzie się spotkanie organizacyjne, podczas którego poznamy naszych 

trenerów oraz zasady pracy w trakcie mobilności. Już jutro czekają nas pierwsze aktywności i 

spotkanie z młodzieżą z Grecji! 

Projekt „Potencjał regionów – wpływ historii, zasobów i świadomości społecznej na poziom 

rozwoju regionów” realizowany jest w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 

Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. 

https://www.facebook.com/page/123107091193947/search/?q=power
https://www.facebook.com/hashtag/power?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV_i1rZlYeJzPoa-ECqUtaTBrPX2odUkUFkpHIE2uxcoI-B4FTE6RehIJfFDom-c_N5bZxVCHYjjpagdS3bCsB_mJyF-vHE-allqP7kVpGIj6KYaTwNMsjs_fK7UDD6T10&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/grecja?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV_i1rZlYeJzPoa-ECqUtaTBrPX2odUkUFkpHIE2uxcoI-B4FTE6RehIJfFDom-c_N5bZxVCHYjjpagdS3bCsB_mJyF-vHE-allqP7kVpGIj6KYaTwNMsjs_fK7UDD6T10&__tn__=*NK-R


 

1 czerwca 

POWER PMU GRECJA 2021  

#POWER #Grecja 

Za uczestnikami projektu Ponadnarodowej mobilności uczniów dzień pełen wrażeń! Dzisiaj 

uczniowie odwiedzili urząd miasta Katerini, gdzie mieli okazję spotkać się z samym 

Wiceburmistrzem miasta! Ze względu na obostrzenia sanitarne przeprowadzone zostały dwa takie 

spotkania, w trakcie których młodzież poznała plany rozwoju miasta i miała okazję zadać 

przedstawicielom Katerini kilka pytań, dotyczących m.in. turystyki, gospodarki i ochrony 

środowiska. Pozyskane informacje uczniowie wykorzystają w tworzonych przez siebie 

broszurach, poświęconych perspektywom regionów Pieria i Mazowsze. Co ciekawe, nie zabrakło 

także polskich akcentów – Pan Wiceburmistrz okazał się bowiem zapalonym fanem polskiej piłki 

nożnej  

W Katerini mieliśmy także możliwość pierwszy raz spotkać greckich uczestników projektu. 

Grecka kadra przygotowała dla nas niespodziankę w postaci wycieczki po najważniejszych 

miejscach miasta, uzupełnionej wieloma ciekawostkami na temat historii i kultury. Po 

przełamaniu pierwszych lodów młodzież złapała świetny kontakt: wspólne zainteresowania 

ułatwiły nawiązanie znajomości, dzięki czemu wspólna praca nad rezultatami będzie przebiegać 

w świetnej atmosferze! 

Na przekór dzisiejszemu świętu, nasza młodzież wykazała się dzisiaj dużą dojrzałością, pięknie 

reprezentując Szkołę i Miasto na międzynarodowym forum. Uczniowie zgłębiają wiedzę na temat 

różnych aspektów rozwoju regionów w Europie, szlifując jednocześnie język angielski w różnych 

https://www.facebook.com/hashtag/power?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX0M3wSQatROCq7c0OHUDrPHBuEiCB3SXX5qYQQLrkvAgipVpUFXYXJRdU3NozuXm_QubD6wEXzvSZUf3jFYuJf7282UK0OdNCJMQkUBmUEdNccPYRPYSGEyKI8JNDnntY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/grecja?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX0M3wSQatROCq7c0OHUDrPHBuEiCB3SXX5qYQQLrkvAgipVpUFXYXJRdU3NozuXm_QubD6wEXzvSZUf3jFYuJf7282UK0OdNCJMQkUBmUEdNccPYRPYSGEyKI8JNDnntY&__tn__=*NK-R


kontekstach. Dziś licealistów z ZS CKP z Sochaczewa przyjął sam burmistrz Katarini - drugiego 

pod względem wielkości miasta w regionie. 

Wspominaliśmy Kazimierza Górskiego, dawnego trenera Panathinaikosu Ateny Łączy nas 

piłka- śmiało możemy zacytować w Grecji! 

Wśród zaproszonych gości byli także uczniowie z Grecji, z którymi po spotkaniu wspólnie 

zwiedzaliśmy miasto. 

Tu zobaczycie info o naszej wizycie w ratuszu i spotkaniu z burmistrzami na oficjalnej stronie 

miasta Katerini 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkaterini.gr%2F2021%2F06%2F01%2F%CF%

80%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%BF%CE%AF-

%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-

%CF%83%CF%84%CE%BF-

%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF-

%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%2F%3Ffbclid%3DIwAR1n1EtRFg

xQWzBs-

vs9eRGUX0sCHbrCTlzbNbfR0CB6y61lO3xV3_LM8AU&h=AT1gm0CJFKjxMI_Ad8MgS42p

XongHyn-aEJtg5eqkRCd3y1e-jTsNIqcBT9O-

rzM12cDgIKxUrknr76tXeTswoW81FNgKcimJclq0FZWujbHYi7PgGi_nWUzv_ub3cf9krZzyg 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkaterini.gr%2F2021%2F06%2F01%2F%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%BF%CE%AF-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%2F%3Ffbclid%3DIwAR1n1EtRFgxQWzBs-vs9eRGUX0sCHbrCTlzbNbfR0CB6y61lO3xV3_LM8AU&h=AT1gm0CJFKjxMI_Ad8MgS42pXongHyn-aEJtg5eqkRCd3y1e-jTsNIqcBT9O-rzM12cDgIKxUrknr76tXeTswoW81FNgKcimJclq0FZWujbHYi7PgGi_nWUzv_ub3cf9krZzyg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkaterini.gr%2F2021%2F06%2F01%2F%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%BF%CE%AF-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%2F%3Ffbclid%3DIwAR1n1EtRFgxQWzBs-vs9eRGUX0sCHbrCTlzbNbfR0CB6y61lO3xV3_LM8AU&h=AT1gm0CJFKjxMI_Ad8MgS42pXongHyn-aEJtg5eqkRCd3y1e-jTsNIqcBT9O-rzM12cDgIKxUrknr76tXeTswoW81FNgKcimJclq0FZWujbHYi7PgGi_nWUzv_ub3cf9krZzyg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkaterini.gr%2F2021%2F06%2F01%2F%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%BF%CE%AF-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%2F%3Ffbclid%3DIwAR1n1EtRFgxQWzBs-vs9eRGUX0sCHbrCTlzbNbfR0CB6y61lO3xV3_LM8AU&h=AT1gm0CJFKjxMI_Ad8MgS42pXongHyn-aEJtg5eqkRCd3y1e-jTsNIqcBT9O-rzM12cDgIKxUrknr76tXeTswoW81FNgKcimJclq0FZWujbHYi7PgGi_nWUzv_ub3cf9krZzyg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkaterini.gr%2F2021%2F06%2F01%2F%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%BF%CE%AF-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%2F%3Ffbclid%3DIwAR1n1EtRFgxQWzBs-vs9eRGUX0sCHbrCTlzbNbfR0CB6y61lO3xV3_LM8AU&h=AT1gm0CJFKjxMI_Ad8MgS42pXongHyn-aEJtg5eqkRCd3y1e-jTsNIqcBT9O-rzM12cDgIKxUrknr76tXeTswoW81FNgKcimJclq0FZWujbHYi7PgGi_nWUzv_ub3cf9krZzyg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkaterini.gr%2F2021%2F06%2F01%2F%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%BF%CE%AF-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%2F%3Ffbclid%3DIwAR1n1EtRFgxQWzBs-vs9eRGUX0sCHbrCTlzbNbfR0CB6y61lO3xV3_LM8AU&h=AT1gm0CJFKjxMI_Ad8MgS42pXongHyn-aEJtg5eqkRCd3y1e-jTsNIqcBT9O-rzM12cDgIKxUrknr76tXeTswoW81FNgKcimJclq0FZWujbHYi7PgGi_nWUzv_ub3cf9krZzyg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkaterini.gr%2F2021%2F06%2F01%2F%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%BF%CE%AF-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%2F%3Ffbclid%3DIwAR1n1EtRFgxQWzBs-vs9eRGUX0sCHbrCTlzbNbfR0CB6y61lO3xV3_LM8AU&h=AT1gm0CJFKjxMI_Ad8MgS42pXongHyn-aEJtg5eqkRCd3y1e-jTsNIqcBT9O-rzM12cDgIKxUrknr76tXeTswoW81FNgKcimJclq0FZWujbHYi7PgGi_nWUzv_ub3cf9krZzyg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkaterini.gr%2F2021%2F06%2F01%2F%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%BF%CE%AF-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%2F%3Ffbclid%3DIwAR1n1EtRFgxQWzBs-vs9eRGUX0sCHbrCTlzbNbfR0CB6y61lO3xV3_LM8AU&h=AT1gm0CJFKjxMI_Ad8MgS42pXongHyn-aEJtg5eqkRCd3y1e-jTsNIqcBT9O-rzM12cDgIKxUrknr76tXeTswoW81FNgKcimJclq0FZWujbHYi7PgGi_nWUzv_ub3cf9krZzyg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkaterini.gr%2F2021%2F06%2F01%2F%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%BF%CE%AF-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%2F%3Ffbclid%3DIwAR1n1EtRFgxQWzBs-vs9eRGUX0sCHbrCTlzbNbfR0CB6y61lO3xV3_LM8AU&h=AT1gm0CJFKjxMI_Ad8MgS42pXongHyn-aEJtg5eqkRCd3y1e-jTsNIqcBT9O-rzM12cDgIKxUrknr76tXeTswoW81FNgKcimJclq0FZWujbHYi7PgGi_nWUzv_ub3cf9krZzyg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkaterini.gr%2F2021%2F06%2F01%2F%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%BF%CE%AF-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%2F%3Ffbclid%3DIwAR1n1EtRFgxQWzBs-vs9eRGUX0sCHbrCTlzbNbfR0CB6y61lO3xV3_LM8AU&h=AT1gm0CJFKjxMI_Ad8MgS42pXongHyn-aEJtg5eqkRCd3y1e-jTsNIqcBT9O-rzM12cDgIKxUrknr76tXeTswoW81FNgKcimJclq0FZWujbHYi7PgGi_nWUzv_ub3cf9krZzyg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkaterini.gr%2F2021%2F06%2F01%2F%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%BF%CE%AF-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%2F%3Ffbclid%3DIwAR1n1EtRFgxQWzBs-vs9eRGUX0sCHbrCTlzbNbfR0CB6y61lO3xV3_LM8AU&h=AT1gm0CJFKjxMI_Ad8MgS42pXongHyn-aEJtg5eqkRCd3y1e-jTsNIqcBT9O-rzM12cDgIKxUrknr76tXeTswoW81FNgKcimJclq0FZWujbHYi7PgGi_nWUzv_ub3cf9krZzyg


2 czerwca 

POWER PMU GRECJA 2021  

#POWER #Grecja 

Uczestnicy ponadnarodowej mobilności uczniów odwiedzili dziś stadninę i ranczo Hills Boutique. 

Co ciekawe, hodowla koni jest dość popularna w tym regionie, stanowiąc też ważną atrakcję dla 

turystów. W wyprawie towarzyszyli nam oczywiście uczniowie z greckiej szkoły partnerskiej 

Platon School. Nauka, rozwój i przyjemności – to idealne połączenie, a dziś przekonaliśmy się o 

tym w praktyce! Zgłębialiśmy wiedzę na temat Pierii, realizując przydzielone zadania w polsko-

greckich zespołach projektowych. Mieliśmy także okazję jeździć konno, a całość zakończył 

wspólny spacer. A co jutro? Z pewnością kolejny dzień pełen wrażeń! 

 

4 czerwca 

POWER PMU GRECJA 2021  

#POWER #Grecja 

Ponadnarodowa mobilność uczniów GRECJA 2021  

Uczniowie naszego liceum realizują obecnie ponadnarodową mobilność w ramach projektu „Potencjał 

regionów – wpływ historii, zasobów i świadomości społecznej na poziom rozwoju regionów” wraz z 

placówką partnerską – Platon School w Katerini. W związku z pandemią koronawirusa codzienne 

wizyty w szkole nie są możliwe, jednak dzięki zaangażowaniu obu stron uczniowie mają możliwość 

bieżącej współpracy m.in. podczas zajęć terenowych oraz za pośrednictwem narzędzi i 

komunikatorów online.  

https://www.facebook.com/hashtag/power?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV4QCFiL8lEcSM7ch7o75Nx5G5l3V8NTQ61zAklERpMhJf2pEynbvStTw95Q94DCalTn9oI3YaF6k_abqxYI59FQ0ENUN0NmA5xDT36uPtHDZnEmp00iDBaWTkQSKO8WBQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/grecja?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV4QCFiL8lEcSM7ch7o75Nx5G5l3V8NTQ61zAklERpMhJf2pEynbvStTw95Q94DCalTn9oI3YaF6k_abqxYI59FQ0ENUN0NmA5xDT36uPtHDZnEmp00iDBaWTkQSKO8WBQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/power?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX3DwSBXRcZoRMg-3mkp-xgZ3pVydZy2gCjFFmiqfKioxg1nnKC2DmDPU0hy9NzSlhMxTSt5DjtlgQtzburi4m-QE91hb6mCK_tHXkziMFppkkoXupaguiSFVwhKxW4aF4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/grecja?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX3DwSBXRcZoRMg-3mkp-xgZ3pVydZy2gCjFFmiqfKioxg1nnKC2DmDPU0hy9NzSlhMxTSt5DjtlgQtzburi4m-QE91hb6mCK_tHXkziMFppkkoXupaguiSFVwhKxW4aF4&__tn__=*NK-R


Dziś młodzież odbyła wizytę w Platon School. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji placówki – 

uczniowie oraz kadra poznali historię szkoły, organizację szkolnictwa w Grecji oraz projekty, w 

których bierze udział nasza placówka partnerska (a tych jest naprawdę dużo!). Młodzież przedstawiła 

prezentacje poświęcone szkołom, krajom i regionom w języku angielskim. Następnie uczniowie wzięli 

udział w lekcji opartej na innowacji pedagogicznej, podczas której przy wykorzystaniu narzędzi online 

projektowali oni tzw. escape room, rozwijając kompetencje językowe, współpracy w grupie, cyfrowe 

czy tworzenia i przekazywania informacji. Nowoczesna platforma, z której korzystaliśmy, była dla nas 

bardzo ciekawa. 

Po wstępie przeszliśmy do głównej części zajęć, podczas której uczniowie w międzynarodowych 

zespołach rozpoczęli prace nad broszurami promującymi regiony Pierii i Mazowsza w wybranych 

kontekstach: przyrodniczym, turystycznym, ekonomicznym. Młodzież poznała zasady tworzenia 

atrakcyjnych, poprawnych technicznie i funkcjonalnie treści na potrzeby internetu i nauczyła się 

korzystać z nowych narzędzi. W zespołach, w których pracowali uczniowie z Grecji i Polski, zostały 

nadane role projektowe. Pierwsze efekty będziemy mogli zaprezentować już wkrótce! 

Projekt realizowany jest w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 

IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy 

mobilności ponadnarodowej. Więcej informacji: https://zsckpsochaczew.edu.pl/projekty-

miedzynarodowe/ 

 

Budynki szkolne PLATON SCHOOL mają charakterystyczne symboliczne kształty – od przedszkola- 

napiętego łuku, przez szkołę podstawową – wyrzuconą strzałę po szkołę średnią – cel. 

 

 

https://zsckpsochaczew.edu.pl/projekty-miedzynarodowe/?fbclid=IwAR1pwius_1ayL0ZDusLV3rsaercZFtzvMFwsgUAwhErCchy_ig1ENe8gfmo
https://zsckpsochaczew.edu.pl/projekty-miedzynarodowe/?fbclid=IwAR1pwius_1ayL0ZDusLV3rsaercZFtzvMFwsgUAwhErCchy_ig1ENe8gfmo
https://www.facebook.com/ZS-CKP-Osiemdziesi%C4%85tka-Sochaczew-123107091193947/photos/pcb.1815690978602208/1815709665267006/?__cft__%5b0%5d=AZX3DwSBXRcZoRMg-3mkp-xgZ3pVydZy2gCjFFmiqfKioxg1nnKC2DmDPU0hy9NzSlhMxTSt5DjtlgQtzburi4m-QE91hb6mCK_tHXkziMFppkkoXupaguiSFVwhKxW4aF4&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/ZS-CKP-Osiemdziesi%C4%85tka-Sochaczew-123107091193947/photos/pcb.1815690978602208/1815709665267006/?__cft__%5b0%5d=AZX3DwSBXRcZoRMg-3mkp-xgZ3pVydZy2gCjFFmiqfKioxg1nnKC2DmDPU0hy9NzSlhMxTSt5DjtlgQtzburi4m-QE91hb6mCK_tHXkziMFppkkoXupaguiSFVwhKxW4aF4&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/ZS-CKP-Osiemdziesi%C4%85tka-Sochaczew-123107091193947/photos/pcb.1815690978602208/1815709665267006/?__cft__%5b0%5d=AZX3DwSBXRcZoRMg-3mkp-xgZ3pVydZy2gCjFFmiqfKioxg1nnKC2DmDPU0hy9NzSlhMxTSt5DjtlgQtzburi4m-QE91hb6mCK_tHXkziMFppkkoXupaguiSFVwhKxW4aF4&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/ZS-CKP-Osiemdziesi%C4%85tka-Sochaczew-123107091193947/photos/pcb.1815690978602208/1815709665267006/?__cft__%5b0%5d=AZX3DwSBXRcZoRMg-3mkp-xgZ3pVydZy2gCjFFmiqfKioxg1nnKC2DmDPU0hy9NzSlhMxTSt5DjtlgQtzburi4m-QE91hb6mCK_tHXkziMFppkkoXupaguiSFVwhKxW4aF4&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/ZS-CKP-Osiemdziesi%C4%85tka-Sochaczew-123107091193947/photos/pcb.1815690978602208/1815709755266997/?__cft__%5b0%5d=AZX3DwSBXRcZoRMg-3mkp-xgZ3pVydZy2gCjFFmiqfKioxg1nnKC2DmDPU0hy9NzSlhMxTSt5DjtlgQtzburi4m-QE91hb6mCK_tHXkziMFppkkoXupaguiSFVwhKxW4aF4&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/ZS-CKP-Osiemdziesi%C4%85tka-Sochaczew-123107091193947/photos/pcb.1815690978602208/1815709755266997/?__cft__%5b0%5d=AZX3DwSBXRcZoRMg-3mkp-xgZ3pVydZy2gCjFFmiqfKioxg1nnKC2DmDPU0hy9NzSlhMxTSt5DjtlgQtzburi4m-QE91hb6mCK_tHXkziMFppkkoXupaguiSFVwhKxW4aF4&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/ZS-CKP-Osiemdziesi%C4%85tka-Sochaczew-123107091193947/photos/pcb.1815690978602208/1815709755266997/?__cft__[0]=AZX3DwSBXRcZoRMg-3mkp-xgZ3pVydZy2gCjFFmiqfKioxg1nnKC2DmDPU0hy9NzSlhMxTSt5DjtlgQtzburi4m-QE91hb6mCK_tHXkziMFppkkoXupaguiSFVwhKxW4aF4&__tn__=*bH-R


 

 

 

 

Przyjęto nas bardzo ciepło. Szybko się zintegrowaliśmy: 

 

https://www.facebook.com/ZS-CKP-Osiemdziesi%C4%85tka-Sochaczew-123107091193947/photos/pcb.1815690978602208/1815709781933661/?__cft__%5b0%5d=AZX3DwSBXRcZoRMg-3mkp-xgZ3pVydZy2gCjFFmiqfKioxg1nnKC2DmDPU0hy9NzSlhMxTSt5DjtlgQtzburi4m-QE91hb6mCK_tHXkziMFppkkoXupaguiSFVwhKxW4aF4&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/ZS-CKP-Osiemdziesi%C4%85tka-Sochaczew-123107091193947/photos/pcb.1815690978602208/1815709781933661/?__cft__%5b0%5d=AZX3DwSBXRcZoRMg-3mkp-xgZ3pVydZy2gCjFFmiqfKioxg1nnKC2DmDPU0hy9NzSlhMxTSt5DjtlgQtzburi4m-QE91hb6mCK_tHXkziMFppkkoXupaguiSFVwhKxW4aF4&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/ZS-CKP-Osiemdziesi%C4%85tka-Sochaczew-123107091193947/photos/pcb.1815690978602208/1815709781933661/?__cft__[0]=AZX3DwSBXRcZoRMg-3mkp-xgZ3pVydZy2gCjFFmiqfKioxg1nnKC2DmDPU0hy9NzSlhMxTSt5DjtlgQtzburi4m-QE91hb6mCK_tHXkziMFppkkoXupaguiSFVwhKxW4aF4&__tn__=*bH-R
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POWER PMU GRECJA 2021  

#POWER #Grecja  

Uczniowie liceum mieli także dzien ́relaksu w ramach programu kulturowego. Udalisḿy 

się w rejs na piękna ̨ wyspę Skiathos, gdzie odwiedzilisḿy m.in. Kosćiół sẃ. Mikołaja oraz 

zjedlisḿy tradycyjny grecki posiłek w tawernie. Dla wielu uczniów to jednak sama podróż 

była główna ̨ atrakcja ̨ – lazurowe morze i piękne widoki zachwyciły młodzież, która 

dodatkowo mogła poznac ́także tradycyjne tanće i muzykę grecką. 

 

POWER PMU GRECJA 2021  

#POWER #Grecja  

W ramach realizacji programu kulturowego w sobotę grupa licealistów odwiedziła niesamowity 

kompleks Meteory. Poznaliśmy historię tego miejsca, a także dowiedzieliśmy się więcej na temat 

kultury i sztuki prawosławnej. 

https://www.facebook.com/hashtag/power?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUrkOLjerGDq04adym58biTiElf1KcPD06K2lRcNbIGk99ImAi2Kh0wBNrSsBd1osy4RkIkQTUsH2r7AT3bq3OBjCZDHuSelLKmleRie96xGK8Vf4d1OWyQXHMd34TE7WE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/grecja?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUrkOLjerGDq04adym58biTiElf1KcPD06K2lRcNbIGk99ImAi2Kh0wBNrSsBd1osy4RkIkQTUsH2r7AT3bq3OBjCZDHuSelLKmleRie96xGK8Vf4d1OWyQXHMd34TE7WE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/power?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVUxo4II7MILlTpXqhzGymC5VTptY2wOigYBVAoKzUGfxEiGfFa9S7vFB9_x4IoW_MnTRLxz565i2nnou4CGhn2kR55uQUoIk3gGywqG1W_H7rjfO5ZLOZct-KdQd32Cxs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/grecja?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVUxo4II7MILlTpXqhzGymC5VTptY2wOigYBVAoKzUGfxEiGfFa9S7vFB9_x4IoW_MnTRLxz565i2nnou4CGhn2kR55uQUoIk3gGywqG1W_H7rjfO5ZLOZct-KdQd32Cxs&__tn__=*NK-R
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Pierwszy tydzień mobilności ponadnarodowej za nami! Uczniowie realizowali program 

merytoryczny projektu „Potencjał regionów – wpływ historii, zasobów i świadomości społecznej 

na poziom rozwoju regionów”, w ramach którego we współpracy z uczniami i kadrą szkoły 

przyjmującej Platon School zwiększają wiedzę z zakresu społecznych, gospodarczych, 

przyrodniczych i turystycznych uwarunkowań regionów europejskich. W międzynarodowych 

zespołach młodzież pracuje nad broszurami w trzech językach (angielski, polski, grecki), 

promującymi regiony Pieria i Mazowsze. Uczniowie korzystają z nowoczesnych aplikacji 

graficznych online (Canva), poznają różne źródła informacji i zasady odpowiedzialnego 

korzystania z nich, zgłębili także wiedzę na temat copywritingu i zasad SEO.  

W kursie merytorycznym wykorzystane są różnorodne metody i narzędzia. Obok zajęć 

stacjonarnych w formie wykładów, konwersatoriów i warsztatów, młodzież uczestniczy w 

zajęciach terenowych, podczas których odwiedza najważniejsze z perspektywy tematyki projektu 

miejsca w regionie. Wyjątkowym wydarzeniem była dla nas wizyta w Urzędzie Miasta w 

Katerini, podczas której mieliśmy szansę porozmawiać z samym wicebustmistrzem miasta!  

Bardzo budującym doświadczeniem dla uczestników jest bezpośrednia współpraca z młodzieżą z 

Grecji. To nie tylko okazja do wzmacniania znajomości języka angielskiego i przełamania bariery 

językowej, ale także wymiany opinii, doświadczeń na forum międzynarodowym. Wśród 

młodzieży nawiązały się już przyjaźnie, dzięki czemu pracy towarzyszy bardzo dobra atmosfera! 

https://www.facebook.com/hashtag/power?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWqZynNBV9oK-OJ_o0MldNpYIok6OPdHnGQQD4OU_NIVs70MIkX7AQJEQrO1DcG1fvQTuu5JKo85GZXYJPLNFtuQdWPXIEK_VknBOSz6u_mQVmegoAAm1TF0eUV6u18Ph4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/grecja?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWqZynNBV9oK-OJ_o0MldNpYIok6OPdHnGQQD4OU_NIVs70MIkX7AQJEQrO1DcG1fvQTuu5JKo85GZXYJPLNFtuQdWPXIEK_VknBOSz6u_mQVmegoAAm1TF0eUV6u18Ph4&__tn__=*NK-R


Czym byłaby wizyta w Grecji bez poznania kultury tego kraju? W ramach realizacji zajęć 

terenowych i kulturowych odwiedzamy nie tylko zabytki, jak Stary Pantaleimon i Litochoro, ale 

także miejsca ważne dla współczesnych mieszkańców regionu.Poznaliśmy nawet podstawy 

języka! 

 

 

 

Czas leci nieubłaganie, jednak ten tydzień rozbudził w nas apetyt na zdecydowanie więcej! 

Projekt „Potencjał regionów – wpływ historii, zasobów i świadomości społecznej na poziom 

rozwoju regionów” realizowany jest w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 

Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.  
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Niezapomniane dwa tygodnie w Grecji już za nami Uczniowie liceum spędzili ten czas 

bardzo aktywnie. Wraz z rówieśnikami z greckiej szkoły stworzyli broszury w trzech 

językach promujące regiony Pieria i Mazowsza.  

Młodzież biora ̨ca udział w projekcie POWER miała okazję m.in. poznac ́podstawy języka 

greckiego, a także tradycyjna ̨ kuchnię i zwyczaje. Podczas wycieczek odwiedzili Meteory – 

wyja ̨tkowy kompleks klasztorny, Park Narodowy Olimpu i miasteczko Litochoro, 

Platamonas z pięknym zamkiem i urokliwym portem, bajkowy, położony w górach Stary 

Pantaleimon, lokalną stadninę koni, miasto Katerini… Jak widac,́ dzięki wycieczkom 

https://www.facebook.com/hashtag/power?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXM8LE0TRUuZTHhHBrSKd4yEd7xgtCta5vYf-H_wyIXih3AOAtbQ4WPBklPw2Q3hKdIHsReZcZdot7azfVRgUhrrHz0GuQSN1CPpsV172h0UzHzAW2alQQxYCS6JIYwSFU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/grecja?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXM8LE0TRUuZTHhHBrSKd4yEd7xgtCta5vYf-H_wyIXih3AOAtbQ4WPBklPw2Q3hKdIHsReZcZdot7azfVRgUhrrHz0GuQSN1CPpsV172h0UzHzAW2alQQxYCS6JIYwSFU&__tn__=*NK-R


poznalisḿy zarówno dawne dzieje i zdobycze kulturowe Grecji, jak i jej współczesne 

oblicze. W naszej pamięci z pewnosćia ̨ na długo zapisze się także rejs na wyspę Skiathos 

– lazurowa woda, towarzysza ̨ce nam delfiny, zapieraja ̨ce dech w piersiach widoki i 

tradycyjna muzyka oraz kuchnia… Nasz apetyt na poznawanie Grecji rosńie!" 
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#POWER #Grecja  

Zadowoleni i bogaci w doświadczenia licealiści wrócili ze słonecznej Grecji. Dziś w szkole 

przywitaliśmy się z pania ̨ Dyrektor. 

Młodzież podziękowała za zorganizowanie wyjazdu Dyrekcji i kadrze za opiekę. 

https://www.facebook.com/hashtag/power?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVt9DwpFequUzkPSyTgGpLx9Vl7aN9Y5KJdPI4sfG9ovrjdBLrCK_trrhlESnWEnwLVVgn4C2rQ5AFaC7URzJJCsxBHU_UlQTNcO-PB5dHTzPGbtlXPCGwqzi4IBymhkb4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/grecja?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVt9DwpFequUzkPSyTgGpLx9Vl7aN9Y5KJdPI4sfG9ovrjdBLrCK_trrhlESnWEnwLVVgn4C2rQ5AFaC7URzJJCsxBHU_UlQTNcO-PB5dHTzPGbtlXPCGwqzi4IBymhkb4&__tn__=*NK-R
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Posłuchajcie wspomnień uczniów liceum  

https://www.radiosochaczew.pl/wiadomosci/26389,polsko-greckie-przyjaznie-i-unijny-

power?fbclid=IwAR0CooAz2kOS6ePB2MTVvF12y9hjiYI7YZXgwnyoFBSnNJasaNA6_l7BhyA 

 

https://www.facebook.com/hashtag/power?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWNXJoSOK4Zwi0DUJs8ZYNW_KNjqM7BAOItiBT2ofhwFbcXs1c-KvWBK5f3SqU78L6Ddck3luVgvCMK_HhA_Z1sBoGoKZRj9rRLo-HwH07EKn1c_GyAVsbP-3RsyrcIH7o&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/grecja?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWNXJoSOK4Zwi0DUJs8ZYNW_KNjqM7BAOItiBT2ofhwFbcXs1c-KvWBK5f3SqU78L6Ddck3luVgvCMK_HhA_Z1sBoGoKZRj9rRLo-HwH07EKn1c_GyAVsbP-3RsyrcIH7o&__tn__=*NK-R
https://www.radiosochaczew.pl/wiadomosci/26389,polsko-greckie-przyjaznie-i-unijny-power?fbclid=IwAR0CooAz2kOS6ePB2MTVvF12y9hjiYI7YZXgwnyoFBSnNJasaNA6_l7BhyA
https://www.radiosochaczew.pl/wiadomosci/26389,polsko-greckie-przyjaznie-i-unijny-power?fbclid=IwAR0CooAz2kOS6ePB2MTVvF12y9hjiYI7YZXgwnyoFBSnNJasaNA6_l7BhyA

