
 

Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa 

partnerami na drodze do mistrzostwa zawodowego 

 

W dniach 21-27.02.2016 r. ośmiu nauczycieli ZS nr 7 w Tychach odbyło szkolenie 

zawodowe w ramach programu Erasmus+. Szkolenie miało miejsce w pięknej, malowniczej 

miejscowości Nicotera na południu Włoszech. Celem szkolenia było zapoznanie nauczycieli 

języków obcych i zawodowych  kształcących w zawodach gastronomiczno-hotelarskich   

z najwyższymi standardami świadczenia usług hotelarskich i gastronomicznych. Nauczyciele 

szkolili się i nabywali nowe umiejętności w małej włoskiej restauracji pod okiem 

profesjonalnego kucharza. 

Nicotera to turystyczna  miejscowość we Włoszech, w regionie Kalabria, w prowincji 

Vibo Walentia. Według danych na rok 2004 zamieszkuje tutaj 6767 osób. Społeczność jest 

bardzo przyjazna w stosunku do turystów, wszyscy są ogromnie mili  i wyrozumiali, 

szczególnie wobec osób zmagających się z trudnościami komunikacyjnymi, wynikającymi  

z konieczności rozmawiania  w języku włoskim:))) Górzysto-morski widok  zachęca do 

długich słonecznych spacerów i niekończących się rozmów podczas pięknego słonecznego 

dnia. 

Każdy dzień szkolenia rozpoczynał się  od spotkania z sympatycznym kucharzem, 

który objaśniał stażystom tajniki i standardy  kuchni włoskiej.  Następnie każdy z nauczycieli 

mógł samemu wykonać kolejne, pojedyncze  czynności. W efekcie doprowadziło to do 

powstawania przepysznych dań włoskich. Receptury nauczyciele starannie zapisywali  

w swoich notatnikach, a poszczególne działania i czynności okraszone ciężką pracę 

uwieczniali na fotografiach. W ten sposób wszyscy nauczyli się wykonywać prawdziwa 

włoską pizzę, szereg różnych rodzajów makaronów (czyt. pasty) i sosów odpowiednio 

skomponowanych do potrzeb, smaków i gustów. 

Nauczyciele odbyli również szkolenie z technik obsługi gości w wysokiej klasy 

restauracji i hotelu Anticay Marina. Właściciel hotelu opowiadał o codziennej pracy w hotelu, 

historii jego powstawania  oraz pokazał uczestnikom szkolenia najważniejsze dla hotelu 

miejsca jakimi są kuchnia i recepcja. 

W ostatnim dniu kursu zorganizowane zostały: spotkanie ewaluacyjne  

z przedstawicielami organizacji oraz uroczysta ceremonia wręczenia certyfikatów. 

To wszystko, czego my, nauczyciele Zespołu Szkół nr 7 w Tychach nauczyliśmy się 

podczas tego owocnego tygodnia wykorzystamy na pewno podczas codziennych prac  

z uczniami, a innowacja  pedagogiczną, jaką zamierzamy dzięki temu wdrożyć na pewno 

pomoże nam w  podniesieniu jakości pracy szkoły. Również podczas Dni Otwartych Szkoły 

przygotujemy stanowisko, na którym znajdą się informacje na temat projektu,  

a odwiedzających będziemy informować o ciągłym podnoszeniu kwalifikacji przez naszych 

nauczycieli. 

 

Serdecznie dziękujemy  wszystkim osobom zaangażowanym w realizację programu: 

Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami na drodze do mistrzostwa 

zawodowego za możliwość uczestniczenia w szkoleniu. 

 

W imieniu nauczycieli przedmiotów zawodowych  i języków obcych w  ZS7 w Tychach,  

Katarzyna Łataś, grupa 2 


