Uczniowie z Dobrego Miasta w Grecji
16 uczniów Zespołu Szkół w Dobrym Mieście kształcących się w zawodach technik informatyk i
technik logistyk od 1 kwietnia realizuje staż zawodowy w słonecznej Grecji. Ich wyjazd do Tolo
był możliwy dzięki projektowi &#8222;Stażowo &#8211; zawodowo&#8221; realizowanemu w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego (POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049586” ERASMUS+).
Relacje uczennic:
Grecja – ciepła i słoneczna kraina cytryn i pomarańczy :-) A tak naprawdę przepiękny, górzysty kraj ze
wspaniałymi widokami. Jako uczennica Zespołu Szkół w Dobrym Mieście wraz z moimi koleżankami i
kolegami dostaliśmy propozycję wyjazdu na 3-tygodniowy staż właśnie do tego pięknego kraju, a dokładnie
miejscowości Tolo. Już przez kilka pierwszych dni mieliśmy okazję zobaczyć wiele atrakcji. Między innymi
widzieliśmy Kanał Koryncki i byliśmy na Górze Proroka Eliasza. Za tydzień zaś szykuje się nam wycieczka
do zabytków starożytnej Grecji.
Mamy za sobą również pierwsze praktyki. Zostaliśmy podzieleni na zespoły, w których pracujemy nad
różnymi zadaniami. Moja grupa (informatycy) zajmuje się szatą graficzną hoteli - „Ninemia Residence” oraz
„Pitsakis”. W tym pierwszym mamy okazję mieszkać. Atmosfera i obsługa jest przesympatyczna. Poza tym
całe społeczeństwo greckie, z którym możemy obcować, jest bardzo miłe. Na ulicach każdy się uśmiecha i
przyjaźnie nas wita. Jak na razie wszystko nam się bardzo podoba i nie możemy się doczekać dalszego
rozwoju sytuacji.
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Wyjazd do Grecji, w którym bierze udział 8 uczniów i 8 uczennic Zespołu Szkół w Dobrym Mieście odbywa
się od 1 do 19 kwietnia w niedużej miejscowości Tolo na półwyspie peloponeskim. Głównym założeniem
projektu jest zwiększenie możliwości polskich uczniów na rynku europejskim. Fundamentalny plan stażu
zagranicznego oparty jest na zajęciach praktycznych u lokalnych przedsiębiorców. Oprócz zdobywania
nowych doświadczeń i zmierzenia się z trudnościami łamania barier językowych, czeka między innymi
podróż do miejscowości zwanej Epidauros. W tym miejscu zaplanowane jest zwiedzanie antycznego teatru
z IV wieku p.n.e., a także sanktuarium Asklepiosa, który jest uznawany za boga sztuki medycznej. Jest to o
tyle ciekawe miejsce, gdyż właśnie w Epidauros powstały, znane wszystkim lekarzom, słowa przysięgi
Hipokratesa. Podczas wyjazdu uczniowie będą mogli też zwiedzić Nafplio, czyli pierwszą stolicę młodej i
niepodległej Grecji. Dzięki tej ekskursji będzie można zobaczyć cerkiew świętego Spirydona. To właśnie tu
zamordowano pierwszego prezydenta Grecji.
Uczniowie Zespołu Szkół, przekonani, co do swoich sił i głodni jeszcze większych wrażeń, niż te
wymienione, zmierzyli się z 899 schodami prowadzącymi na szczyt góry Proroka Eliasza. Choć stopni
wydaje się bardzo dużo, na wytrwałych czekało jeszcze wejście do fortu Palamendesa, skąd roztacza się
widok na miasto z meczetami, a także na Zatokę Sarońską. Niejednej osobie widok ten zaparł dech w
piersiach.
Na sam koniec zwiedzania organizatorzy planują podróż do Myken, kolebki naszej kultury. Dzięki temu
miejscu każdy będzie miał okazję poznać historię rodu Atrydów, Agamemnona, a także pięknej Heleny. W
zwiedzanie tego miejsca wliczone są odwiedziny grobu Agamemnona, a także muzeum, które posiada złotą
maskę władcy Myken.
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