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UDZIAŁ W PROJEKCIE 

• Udział w projekcie to przede wszystkim możliwość poszerzenia umiejętności zawodowych oraz kompetencji językowych. 

• To także możliwość poznania nowych osób i okazja do dzielenia się wiedzą 
i wymiana doświadczeń zawodowych.

• To okazja do nawiązania prawdziwych przyjaźni pomiędzy nauczycielami z Gdańska i Palermo.



DOSKONALENIE ZAWODOWE 

• Udział w lekcjach prowadzonych przez nauczycieli zawodu, które były realizowane w specjalnie
przygotowanych do tego salach – tak aby ćwiczenia przypominały naturalne warunki pracy m.in.
recepcja hotelowa, sala konsumencka, kuchnia. Uczniowie po przygotowaniu kawy, smażonych warzyw
oraz wykonaniu makaronu, nazywali w języki angielskim wszystkie składniki oraz kolejne kroki
wykonywania zadania. Nad poprawnością językową czuwał nauczyciel języka angielskiego

• Nauczyciele zawodu w sposób merytoryczny tłumaczyli zagadnienia związane z zawodem umożliwiając
każdemu uczniowi przećwiczenie określonego zadania.



WALORY KULTUROWE

• Palermo to fascynujące miasto pełne sprzeczności. Południowy temperament
czuć na każdym kroku. Z jednej strony monumentalna architektura wraz
z przepięknymi widokami miasta, z drugiej – współczesny miejski styl w postaci
graffiti z ulicznymi grajkami przy historycznych murach miasta. To wszystko
idealnie wkomponowuje się w tętniącą życiem tkankę miasta.



WALORY KULTUROWE

• Palermo wyróżnia duża liczba miejsc sakralnych, kościołów oraz budowli
zaprojektowanych w stylu baroku sycylijskiego. Architektura miasta słynie
z orientalnych wpływów arabsko – normańskich gdzie możemy także odnaleźć
elementy sztuki bizantyjskiej.



WALORY KULTUROWE

Miejsca, które warto zobaczyć w Palermo:

✓ najstarsza ulica miasta Via Vittorio Emanuele

✓ Cappella Palatina w Palazzo dei Normanni

✓ Cattedrale di Palermo

✓ Plac Quattro Canti

✓ Plac Pretoria

✓ Kościół Santa Maria dell’Ammiraglio



WALORY KULTUROWE



WALORY KULINARNE

• Palermo to również pyszna kuchnia, własny dialekt i obyczaje.

• Kuchnia palermiańska jest różnorodna, kolorowa i pełna smaków. Słynie z ryb i
owoców morza, a także sezonowych owoców i warzyw, m.in. karczochy, czerwone
sycylijskie pomarańcze a także migdały, itp.



PODSUMOWANIE

• Rozwój osobisty to zawsze bardzo ważna kwestia w pracy nauczyciela. Korzystanie 
z możliwości jakie dają programy finansowane przez PO WER to przede wszystkim 
szansa aby poszerzyć własny warsztat pracy, poznać nowych ludzi – nauczycieli z 
pasją, a także doskonała sposobność uczestniczenia w życiu kulturalnym 
odwiedzanego miejsca. 

• Mamy nadzieję, że mobilność w szkole Pietro Piazza w Palermo przyniesie
niejjeden wspólny projekt, który pozwoli rozwijać się zarówno nauczycielom, jak i
uczniom z obu szkół. Do zobaczenia!


