
PARYŻ 
14 -17.11. 2022

 Mobilność w ramach projektu
Erasmus+ Partnership

„Approaching the social and educational
value of World Heritage Sites from school”

2020-1-ES01-KA229-082465_4

broszura nr 3

Temat spotkania : „French Properties inscribed
on the World Heritage List and our proposals”

Szkoła goszcząca:
Collège Pierre Mendès-France
24, rue Le Vau, Paris, France
 



To spotkanie było poświęcone dziedzictwu kulinarnemu, a więc tradycyjnym potrawom, które
występują w kuchni francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej, tureckiej i polskiej. Uczniowie mieli za zadanie
przywieźć do paryskiej szkoły przygotowane wcześniej prezentacje na ten temat i zaprezentować je
zebranym uczniom. 

Każda z delegacji oprócz pokazu przygotowania tradycyjnych narodowych potraw w wersji filmowej,
urządzała mini degustację przywiezionych smakołyków. Tak więc uczniowie mogli zobaczyć jak
przyrządza się tradycyjne włoskie canolli, poznać rodzaje francuskiego sera, zapoznać się z sekretem
lepienia polskich pierogów i robieniem kremu czekoladowego na bazie hiszpańskiej oliwy.
Degustowaliśmy francuskie ciastka upieczone w szkolnej pracowni, polskiego sękacza, włoskie
owoce z marcepanu i tureckie Turkish delight. Każda delegacja uczyła innych nazw swoich
tradycyjnych potraw i napojów. Od dziś Turcy znają bigos, a Polacy ayran. Wszyscy mieliśmy okazję
zobaczyć różnorodność kuchni krajów europejskich, a także pochwalić się swoim narodowym
dziedzictwem, a nawet zdobyć przepisy na różne potrawy. Hiszpańscy uczniowie wydali mini
książeczkę z przepisami, włoscy zaś nakręcili filmy godne programów kulinarnych.

Czym się zajmowaliśmy podczas mobilności?



Oprócz wspólnych spacerów z naszymi
opiekunami po mieście i odkrywania
atrakcji turystycznych, takich jak: Notre
Dame, wieża Eiffela, Montmartre, gdzie
mieliśmy grę terenowa przygotowaną
przez francuskich nauczycieli, mieliśmy
okazję wejść na Łuk Triumfalny,
obejrzeć dzieła sztuki w Luwrze,
 a nawet pojechaliśmy odwiedzić
Wersal.  Odbyliśmy też nocny rejs po
Sekwanie, podziwiając Paryż nocą.

Temat kulinarny nie schodził na dalszy
plan. Codziennie smakowaliśmy
francuskie przysmaki. Najbardziej
smakowały nam bagietki z serem
camembert oraz desery : crème brûlée
i ciasteczka makaroniki.
Niech żałuje ten kto nie jadł
francuskiego rogalika czyli znanego na
całym świecie croissanta 

Element kulturowy - poznawanie
zabytków i dzieł sztuki czyli spacery po
Paryżu

Co poznaliśmy w Paryżu?



 
https://view.genial.ly/634c4edd4c5559001aab86ff/presentation-cooking-recipe-

presentation
 

Prezentacja pokazana w paryskiej szkole z degustacją sękacza
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Co zawdzięczają
nasi uczniowie
mobilności do
Paryża?

nawiązanie przyjaźni z
uczniami z francuskich rodzin,
u których mieszkali,
poznanie stolicy Francji,
sekretów Paryża,
używanie języka angielskiego
w praktyce
zapoznanie się z francuską
szkołą, kuchnią, historią,
tradycją,
możliwość przebywania przez
kilka dni w międzynarodowym
gronie swoich rówiesników,
niezapomniane wrażenia.



FAZA 5

W mobilności do Paryża udział wzięli
uczniowie klas ósmych i siódmych:
Barbara Ambroch, Wioletta Kosiec,
Katarzyna Futera, Leon Rubczyński,
Emilia Urban, Milena Żurek oraz dwie
nauczycielki Jolanta Waśkiewicz i
Katarzyna Młynarczyk.



Erasmus+ gwarantuje uczestnikom
niezapomniane przeżycia

TEKST I ZDJĘCIA: JOLANTA
WAŚKIEWICZ


