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IT02-KA229-048417_4
Program ERASMUS+, sektor Edukacja szkolna,
Akcja 2: Partnerstwa strategiczne, projekty Współpracy Szkół,
finansowanego ze środków Komisji Europejskiej

Mobilność w szkole INSIGNARE – Associação de Ensino e Formação w w
Fatimie - Portugalia

od 05/02/2019 do 08/02/2019

Pierwsza mobilność w ramach projektu “GOOD food, BETTER health”
odbyła się w szkole gastronomiczno – hotelarskiej w Fatimie. Fatima miejscowość
niesamowita z powodu wymiaru religijnego. Przepiękne Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
widać z każdego punktu miasta, a spokój i modlitwy pielgrzymów wpływają na
odwiedzających to miasto. Nam również udzielił się wyjątkowy klimat tego miejsca.
Szkoła INSIGNARE mieści się w zabytkowym budynku dawnego klasztoru, szkoła
kształci uczniów w klasach turystycznych, hotelarskich oraz gastronomicznych. Szkoła
posiada pracownie gastronomiczne, pracownie hotelarstwa, obsługi konsumenta oraz
pracownie cukiernictwa.
Zostaliśmy przywitani bardzo gorąco przez dyrekcję szkoły, uczniów oraz nauczycieli.
Wszystkie nasze działania można zobaczyć na zdjęcia w galerii w zakładce projektu.
Program mobilności obejmował:
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Program mobilności Szkoła Insignare – Fatima Portugalia
Projekt GOOD food, BETTER health
2018-1-IT02-KA229-048417
04/02/2019
4.00 Zbiórka na lotnisku w Rębiechowie (przesiadka w Monachium)
11.15 Wylot z Monachium
13.20 Przybycie do Lizbony
16.00 Przyjazd do Fatimy.
17.00 Zakwaterowanie: Hotel Azinheira (http://www.hotelazinheira.com)

05/02/2019
08:00

ŚNIADANIE

09:00

Oficjalne powitanie oraz prezentacja programu mobilności. Oficjalne powitanie
uczestników projektu przez Carina João Oliveira, INSIGNARE’s CEO oraz Dyrektora szkoły
Renato Guiomar, Fátima Hospitality School

09:15

Icebreakers - zajęcia integracyjne: podział na 4 grupy (group “Scaloppine”; group
“Feijoada”; group “Klopsiki”; group “Tlačenka”)

10:15
szkół

Partner schools’ presentations (15 min. max. each school) – prezentacje: przedstawianie

11.15

Partner countries’ traditional meal presentations (starter, main course, dessert)
(10 min. max. each school) Prezentacje dotyczące tradycyjnych potraw.

12:00

Lunch at school canteen. Obiad w szkolnej stołówce.

13:30
Presenting and discussing each schools’ questionnaires results (15 min. max. each
school).Prezentacja wyników ankiet przeprowadzonych przez każdą ze szkół nt. nawyków
żywieniowych
2

14.30

Group work: creating one Lexicon per group. Praca w grupach.

16:00

End of working day. Zakończenie zajęć w szkole

17.00

Powrot do hotelu
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06/02/2019
08:00

Śniadanie

09:00

Working in groups: comparing national results and writing a common report with
problems and solutions. Each group will have one topic to critically reflect. Praca w
grupach: porównywanie wyników ankiet dot nawyków żywieniowych. Wnioski.

11:00

Common reports presentation to the other groups (15 min. max. each group).
Prezentacje wniosków

12:00

Lunch at school canteen. Obiad

13:30

Physical activity – foot orienteering in Fátima. Zajęcia na wolnym powietrzu – ćwiczenia
z orientacji, poruszania się po mieście. Zwiedzanie Fatimy.

17:00

Arriving to the hotel. Powrót do hotelu

07/02/2019
08:00

Śniadanie

09:00

Meeting with the Mayor of Ourém, at the City Hall. Spotkanie z burmistrzem miasta
Ourem, w której zanjduje się filia szkoły.

10:00

Visiting Ourém’s traditional market and Aromas D’Oureana. Wizyta na tradycyjnym
portugalskim bazarze z tradycyjnymi wyrobami i produktami lokalnymi.

12:00

Lunch at school canteen. Obiad.

13:30

Working in the kitchen – preparing Portuguese traditional healthy desserts. Zajęcia w
pracowniach gastronomicznych: przygotowywanie tradycyjnych portugalskich deserów.

17:00

Zakończenie zajęć w szkole

8/02/2019
08:00

Śniadanie
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09:00
Working in the kitchen – preparing Portuguese traditional healthy main courses. Zajęcia
w pracowniach gastronomicznych: przygotowywanie tradycyjnych portugalskich zdrowych dań
głównych
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12.00

Lunch at school canteen Obiad

13:45

Evaluation of the meeting. Ewaluacja

15:00

Uczniowie: Pożegnanie z partnerami, wymiana kontaktów.

15.00

Nauczyciele: spotkanie - planowanie zajęć w czasie kolejnych mobilności

20.00

Pożegnalna kolacja

09/02/2019
7.00 Wymeldowanie się z hotelu
9.00 – 12.30 Zwiedzanie Lizbony
14.10 Wylot z Lizbony ( przesiadka w Monachium)
20.15 Lot: Monachium – Gdańsk
21.45 Przylot do Gdańska. Odbiór uczniów przez rodziców.

Koordynator projektu
Elwira Wiśniewska
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