
PRAKTYKA CZYNI MISTRZA I 01.10.2018 – 14.10.2018 

POJECHALI GO GRECJI 

 

Nasi uczniowie dziś (30.10.2018 r.)wczesnym rankiem wyruszyli w długą drogę do Grecji, gdzie w 

trakcie najbliższych dwóch tygodni będą doskonalić swoje umiejętności zawodowe. W projekcie biorą 

udział uczniowie klas weterynaryjnych oraz informatycznych. Projekt "Praktyka czyni mistrza" jest 

realizowany ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia 

zawodowe.   

 

Nasi stażyści cali i zdrowi dotarli już do Grecji! Przywitało ich piękne greckie słońce i wspaniała 

obsługa hotelu. Już za chwilę rozpoczną się ich pierwsze zajęcia 



 

W Grecji uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk odbywają właśnie zajęcia 

komputerowe pod czujnym okiem instruktora. Dla pozostałych stażystów to czas na zajęcia sportowe 

przy hotelowym basenie i na plaży Projekt "Praktyka czyni mistrza" jest realizowany ze środków PO 

WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

 



 

Nasi weterynarze przebywający na stażu zawodowym w Grecji, odwiedzili dziś stadninę koni w 

miejscowości Paralia Katerini. Podczas wizyty uczniowie nie tylko mieli okazję posłuchać o działaniu 

stadniny od właściciela - Pana Heraklesa, ale też pokazali swoje umiejętności podczas porządkowania 

boksów i pielęgnacji koni. Oprócz tego udało się im także uratować małego kotka, który przez 

przypadek wpadł do beczki z wodą!  

 



 

Dziś nasi weterynarze przebywający na stażu zawodowym w Grecji odwiedzili farmę Philoneikos. 

Podczas zajęć mieli możliwość poznania warunków życia i zasad chowu różnych gatunków zwierząt. 

Uczniowie pod okiem opiekunów podali zwierzętom leki oraz wykonali zastrzyki. Niekwestionowaną 

gwiazdą była jednak urocza, ciężarna samica wielbłąda. 

 



 

 

W niedzielny poranek nasi uczniowie odbywający staż zawodowy w Grecji, wyruszyli na wycieczkę do 

jednego z najpiękniejszych miejsc w całym kraju.- Meteory.To zespół bloków skalnych o wysokości 

nawet ponad 500 m.n.p.m., na których wzniesiono niegdyś klasztory mnichów i mniszek. Do 

dzisiejszego dnia zachowało się 6 klasztorów, a nasi uczniowie zwiedzili największy z nich - Wielki 

Meteor.   

https://www.facebook.com/pages/Meteory/647801668662547?__tn__=K-R&eid=ARA3rijePmI8N2-X19Tsrw8mTg-yxtRBs86VafRAir0wHNM_ziyk4R338ShYMD5JYeJtpmxKsU3cXyAQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAlEtd8rlGiOubMOmy6QqI60WbI4umhU46UPqS-3d3R7D-oAT1B8KWSgwtcnBgrx3rWZ-n-CYk96NUDldD2ZZhSc-KXamOR1g7rmByY3MIoEdhlYBnAuwyjwgVKso8887REDLNjSBUOHBuRrg7j4P9qtWYtH6yIv5acXTsHyFHBG6WKKxsfrw


 

 

Staż zawodowy w Grecji to nie tylko zajęcia, ale też doskonała okazja do sportowej rywalizacji. Nasi 

stażyści w wolnych chwilach, intensywnie przygotowują się do wielkiego meczu - informatycy kontra 

weterynarze! Projekt "Praktyka czyni mistrza" jest realizowany ze środków PO WER na zasadach 

programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. 



 

Nasi uczniowie odwiedzili kolejne wspaniałe miejsce - Saloniki, a raczej Thesaloniki, bo tak brzmi 

grecka nazwa tego miasta. Uczniowie zobaczyli nie tylko najważniejsze punkty miasta jak Rotunda, 

Łuk Triumfalny Galeriusza, Forum Romanum, Bazylika św. Dimitra czy Biała Wieża, ale też mieli chwilę 

na wypicie prawdziwej greckiej kawy na placu Arystotelesa. 

 



 

Uczniowie klas o profilu weterynaryjnym wzięli udział w spotkaniu z właścicielami kliniki 

weterynaryjnej ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ, z pobliskiej miejscowości Litochoro. W trakcie 

spotkania mieli okazję dowiedzieć się jak wygląda kwestia ochrony zdrowia zwierząt w Grecji. Bardzo 

ciekawym elementem wykładu okazała się być dyskusja o różnicach pomiędzy podejściem do tych 

kwestii w Polsce i Grecji. 

 


