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Tłumaczenia na język 
angielski i grecki



Grecki system nauczania jest bardzo podobny do polskiego.
Szkoła jest obowiązkowa dla dzieci od 6 roku życia.

Uczniowie szkół otrzymują darmowe podręczniki (nie
dotyczy to jednak podręczników do jezyka obcego). Osoby
chodzące do szkół publicznych nie muszą płacić za naukę,

ponieważ jest ona finansowana przez państwo.

Nauka w szkole greckiej dzieli
się na trzy etapy.

Etap I jest to odpowiednik
polskiej zerówki.

Etap II szkoła podstawowa
trwająca 6 lat.

Etap III gimnazjum trwająca 3
lata.

Grecka szkoła

Podczas naszych zajęć w szkole mieliśmy lekcje
trwające 30 minut oraz przerwy o długości od 5 do

10 minut. Na lekcjach uczyliśmy się greckiego
alfabetu, ekologii oraz szlifowaliśmy język angielski.



Zdjecia naszej grupy z greckiej
szkoly



The Greek teaching system is very similar to the
Polish one. School is compulsory for children from

6 years of age. School students receive free
textbooks (this does not apply to foreign language
textbooks). People who go to public schools do not
have to pay for tuition because it is funded by the

state. If a student lives more than 1200 meters
from the school, the country finances his or her

commute to school.

School in Greece

Learning in a Greek school is divided into three
stages.

Stage I is the equivalent of the Polish
kindergarten.

Stage II primary school lasting 6 years.
Stage III of the gymnasium lasting 3 years.

During our classes at school, we had lessons of 30
minutes and breaks of 5 to 10 minutes. During the

lessons we learned the Greek alphabet, ecology and
polished english.



Σχολείο στην Ελλάδα

Το ελληνικό σύστημα διδασκαλίας μοιάζει πολύ με το
πολωνικό. Το σχολείο είναι υποχρεωτικό για παιδιά από 6

ετών. Οι μαθητές λαμβάνουν δωρεάν διδακτικά βιβλία (αυτό
δεν ισχύει για τα ξενόγλωσσα εγχειρίδια). Οι άνθρωποι που

πηγαίνουν σε δημόσια σχολεία δεν χρειάζεται να
πληρώσουν για δίδακτρα επειδή χρηματοδοτούνται από το
κράτος. Εάν ένας μαθητής ζει περισσότερο από 1200 μέτρα

από το σχολείο, η χώρα χρηματοδοτεί τη μετακίνησή του στο
σχολείο.

Η μάθηση σε ελληνικό σχολείο χωρίζεται σε τρία στάδια.
Το στάδιο Ι είναι το ισοδύναμο του πολωνικού

νηπιαγωγείου.
Στάδιο ΙΙ δημοτικό σχολείο διάρκειας 6 ετών.

Στάδιο ΙΙΙ του γυμνασίου διάρκειας 3 ετών.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων μας στο σχολείο,
είχαμε μαθήματα 30 λεπτών και διαλείμματα 5 έως

10 λεπτών. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων μάθαμε
το ελληνικό αλφάβητο, την οικολογία και τα

γυαλισμένα αγγλικά.



Zdjęcia z wyjazdu



Celem wyjazdu do
Grecji była
integracja i
poznawanie

tutejszej kultury.
Przy okazji

zwiedziliśmy wiele
tutejszych
zabytków i
poznaliśmy

rówieśników. 
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