
W dniach 5-9 września 2022 roku gościliśmy delegację nauczycieli ze szkoły średniej z Santa 

Cruz de Tenerife – stolicy Wyspy Kanaryjskiej Teneryfy. Celem wizyty hiszpańskich 

nauczycieli była realizacja Job Shadowing – działania w ramach projektu 

Erasmus+ „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. 

 

Podczas tygodniowego pobytu RAQUEL GARCIA HERNANDEZ nauczycielka języka 

angielskiego, MARIA REYES SANCHEZ ROMERO nauczycielka plastyki, JOSE SOSA ESCOBIO 

nauczyciel języka angielskiego, mieli okazję zapoznać się z polskim systemem edukacji 

rozmawiając ze społecznością szkolną oraz uczestnicząc w lekcjach języka polskiego, 

francuskiego, angielskiego, geografii, informatyki, plastyki, wychowania fizycznego i edukacji 

wczesnoszkolnej. Dodatkowo poznali polskie smaki podczas wspólnego gotowania w naszej 

nowo otwartej salce do zajęć gastronomicznych. 

 

 



 

Gościom z Hiszpanii bardzo podobała się szkoła, nowoczesne i dobrze wyposażone klasy. 

Nauczyciele z Teneryfy uczyli się od nas, obserwując, doświadczając i rozmawiając na temat 

naszej dobrej praktyki edukacyjnej. Kilkudniowy pobyt był wypełniony dyskusjami na temat 

różnic i podobieństw w sposobie kształcenia młodzieży oraz organizacji pracy w szkole w 

Polsce i Hiszpanii. Podczas debaty zorganizowanej przez uczniów klasy III LO, goście 

odpowiadali na pytania dotyczące kultury, tradycji i historii Hiszpanii. 

 

 



 

Ostatniego dnia pobytu nasi uczniowie mieli okazję nauczyć się przyrządzać hiszpańską 

tortillę i podczas tego wspólnego gotowania nauczyć się kilku słów po hiszpańsku. 

 

 



 

W programie nie zabrakło też miejsca na zwiedzanie okolic. Nasi goście zobaczyli 

najciekawsze miejsca w Trójmieście, a na spacer po Gdańsku zabrała ich pani Arleta 

Gierałtowska, która w interesujący i nieszablonowy sposób przedstawiła im dzieje naszego 

miasta. 



 

 

Cała wizyta przebiegła w serdecznej i ciepłej atmosferze.  

Mamy nadzieję, że hiszpańscy nauczyciele zapamiętają nasz kraj i naszą szkołę z jak 

najlepszej strony, oraz że to dopiero początek pięknej polsko-hiszpańskiej przyjaźni. 

 

 

Thank you, dear Reyes, Raquel and Jose for this amazing adventure! Your stay here was a 

wonderful time for the whole school community.  

Hope all the good memories about us, our school and region will stay with you forever. 

 

 

 

 

 

 


