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StaStażże zawodowe nauczycielie zawodowe nauczycieliStaStażże zawodowe nauczycielie zawodowe nauczycieli

DziaDziałłania w projekcie ania w projekcie 
""WspWspóólnie poszerzamy lnie poszerzamy 
horyzonty zawodowe horyzonty zawodowe 
na sna słłonecznym wybrzeonecznym wybrzeżżu u na sna słłonecznym wybrzeonecznym wybrzeżżu u 
HiszpaniiHiszpanii" rozpocz" rozpoczęłęły y 
STASTAŻŻE ZAWODOWE E ZAWODOWE 
nauczycieli. nauczycieli. 

Nauczyciele przedmiotNauczyciele przedmiotóów w 
zawodowych wyjechali zawodowych wyjechali zawodowych wyjechali zawodowych wyjechali 
do Walencji w trzech turach do Walencji w trzech turach 
na przena przełłomie maja i czerwca omie maja i czerwca 
2017 roku.2017 roku.





OdbywaliOdbywaliśśmy pimy pięęciodniowe staciodniowe stażże e OdbywaliOdbywaliśśmy pimy pięęciodniowe staciodniowe stażże e 
w restauracjach, hotelach, firmach w restauracjach, hotelach, firmach 

logistycznych i zaklogistycznych i zakłładach poligraficznych.adach poligraficznych.



W restauracjachW restauracjach……



W szkole W szkole 
jjęęzykowejzykowej……jjęęzykowejzykowej……



W firmachW firmach……



W trakcie pobytu W trakcie pobytu 
mieszkalimieszkaliśśmy w my w łładnie adnie mieszkalimieszkaliśśmy w my w łładnie adnie 
popołłoożżonym hotelu w onym hotelu w 

mimiłłej i spokojnej okolicyej i spokojnej okolicy



Po pracy byPo pracy by łł czas na odwiedzanie czas na odwiedzanie 
fascynujfascynująących swojcych swojąą egzotykegzotykąą miejscmiejsc, , 

takichtakich jak targjak targ……takichtakich jak targjak targ……



i poznanie lokalnych obyczaji poznanie lokalnych obyczajóóww



W pamiW pamięćęć na zawsze zapadna zawsze zapadłły kosmiczne ksztay kosmiczne kształłty ty 
Centrum Nauki i Oceanarium w dawnym korycie Centrum Nauki i Oceanarium w dawnym korycie 
rzeki rzeki TuriiTurii ..rzeki rzeki TuriiTurii ..



OczywiOczywiśście w kacie w każżdej wolnej chwili dej wolnej chwili --
bybyłło ZWIEDZANIE!o ZWIEDZANIE!bybyłło ZWIEDZANIE!o ZWIEDZANIE!



Fikusy Fikusy --
olbrzymy, olbrzymy, 
pomnik pomnik pomnik pomnik 

„„ppłłaszczaaszcza””
oraz tutejszy oraz tutejszy 

specjaspecjałłspecjaspecjałł
„„orchataorchata””



PiPięękna plakna plażża i porta i port



A wieczorem koncert flamencoA wieczorem koncert flamenco……A wieczorem koncert flamencoA wieczorem koncert flamenco……



Jeszcze tylko Jeszcze tylko 
pamipamiąątkowa fotka tkowa fotka 

na na śściance ciance 
i trzeba wracai trzeba wracaćći trzeba wracai trzeba wracaćć

do codziennodo codziennośści :)ci :)



Ale wrAle wróóciliciliśśmy bogatsi w wiedzmy bogatsi w wiedzęę i nowe i nowe 
dodośświadczenia, pewiadczenia, pełłni zapani zapałłu, pomysu, pomysłłóów w 

i wspaniai wspaniałłych wspomnieych wspomnieńń......i wspaniai wspaniałłych wspomnieych wspomnieńń......


