
PROGRAM WYJAZDU SZKOLENIOWEGO  W DNIACH 20-27 WRZEŚNIA 2018 

LIUXOURI- GRECJA 

 

EDUKACJA W KOLEBCE CYWILIZACJI EUROPEJSKIEJ. 

Rozwiązania przygotowujące greckich nauczycieli do wspierania  rozwoju uczniów                        

na różnych etapach edukacyjnych. 

 

19 września - środa           – godz. 22:00 wyjazd autokaru spod siedziby NSZZ Solidarność  

w Gdańsku,  Wały Piastowskie 24 

20 września – czwartek    – godz. 4:35 do 6:00 odprawa paszportowa na Okęciu, 6:35 wylot  

na  Kefalonię, przylot o 9:00 czasu miejscowego, przejazd 

autokarem do Hotelu Palatino k/ Lixouri, zakwaterowanie, 

spotkanie z  rezydentem, ok. 19:30 obiadokolacja, spotkanie 

organizacyjne. 

21 września – piątek         – od 7:30 do 9:30 śniadanie, 

od 11:00 do 15:00 spotkania w szkole podstawowej z greckimi    

nauczycielami i dyrekcją,   

czas wolny na lunch we własnym zakresie, zwiedzanie Lixouri 

obiadokolacja w hotelu. 

22 września – sobota         - po śniadaniu wycieczka fakultatywna  do stolicy Kefalonii  

Argostoli  ( ok. 28 E )  

Ok.20:00, po obiadokolacji spotkanie  integracyjne. 

 

23 września – niedziela     - po śniadaniu wycieczka fakultatywna  Skarby Kefalonii ( ok. 40 E).   

 

24 września – poniedziałek  - śniadanie, ok 10:00 – 12:30 wizyta w II Liceum w Argostoli,  

od 12:30 czas wolny na samodzielne zwiedzanie stolicy Kefalonii, 

na zakupy, powrót do hotelu, obiadokolacja. 

 

25 września – wtorek           - po śniadaniu wizyta w I Profesjonalnym Liceum w Argostoli,          

wizytowanie zajęć (grupy), spotkanie z dyrekcją i nauczycielami, 

dyskusja na temat doskonalenia nauczycieli greckich, warsztat   

o wspieraniu uczniów i rozwiązywaniu problemów edukacyjnych. 

Czas wolny, obiadokolacja. 

26 września – środa              - po śniadaniu wycieczka fakultatywna (do wyboru:  

Itaka - śladami  Odyseusza, ok 45 E, Kolorowa Kefalonia ok.45 E,  

Kutsupia - rejs po   nieznanych wodach( ok. 29 E), czas wolny,  

obiadokolacja, przygotowanie do podróży powrotnej. 



27 września - czwartek        - śniadanie   -  o 7:30, transfer na lotnisko,  

wylot do Warszawy o 11:00, 

ok. 13:00 wyjazd autokaru do Gdańska, przyjazd do Gdańska  

ok. godz. 19:00. 

 

 

Uwaga, proponowany harmonogram może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od 

organizatora, plan szkoleniowy i wizyty w szkołach są obowiązkowe, udział w wycieczkach 

fakultatywnych dowolny. 

Należy wziąć ze sobą aktualną kartę EKUZ (wyrabiamy w NFZ). 

 

 

W imieniu KM Gdańsk 

Hanna Minkiewicz 

              

 

 

 

 

 


