Apetyt na Europę 16-29.09.2013
W ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się zawodowo”
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IIIwysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4- Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się
przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2- Upowszechnianie uczenia się przez całe życie młodzież naszej
szkoły w dniach od 16-29.09.2013r. przebywała w Gütersloh. Celem tego wjazdu było poznanie
specjałów kuchni niemieckiej. Wśród umiejętności, które zdobyli wymienić można: - obróbkę mięsa
wieprzowego, wołowego i drobiowego, - sposoby przyrządzania dań wegetariańskich, - przygotowanie
deserów, - odebranie i podawanie potraw, - dostosowanie czasu i temperatury do wytwarzania i
przechowywania potraw. W czasie swych praktyk uczniowie przygotowali dania obiadowe takie jak:
sznycle drobiowe, piersi kurczaka zapiekane w sosie pieczarkowo-śmietankowym, pizza, łosoś w
warzywach , zupy : chińską, pomidorową i zupę północną z dowolnym makaronem oraz faszerowane
warzywa z kuskusem. Do obiadu przygotowano sałatki warzywne, sałatki pomidorowe z serem
owczym, sałatka z papryki i fasoli, sałatka ziemniaczana, po tych smakołykach przyszedł czas na desery
i młodzież przygotowała: szwarcwaldzki tort wiśniowy, zapiekane jabłka z kruszonką, szaszłyki
owocowe, krem mandarynkowy z bitą śmietaną, ciasteczka migdałowe i muffinki. Wszystkie
przygotowane dania uczniowie spożywali w czasie swoich posiłków. Po smacznym obiedzie młodzież
mogła spożytkować swe siły rozwijając tężyznę fizyczną, w czasie gry w bowling, wspinaczkę w parku
linowym oraz grze w mini-golfa. Wielu atrakcji dostarczył im pobyt w safari-parku w Stukenrbrok, gdzie
z bliska mogli podziwiać dzikie zwierzęta a nadmiar energii wykorzystali do zabaw w wesołym
miasteczku. W czasie wolnym zwiedzali wiele miejsc związanych z historią Wschodniej Westwalii i
Gütersloh, Rheda i Osnabrück. Dzięki wizycie w Bielefeld w fabryce Dr. Oetker uczestnicy projektu
zapoznali się z jej początkami, funkcjonowaniem oraz z wytworzonymi przez nią produktami. Na
zakończenie pobytu u Dr. Oetkera uczestnicy skosztowali specjały firmy: pudding, desery, galaretki,
ciasta, napoje oraz pizze Restaurante i Backofen frische. Na zakończenie pobytu wszyscy uczniowie
uczestniczyli w pożegnalnej kolacji, na której otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w projekcie
oraz dokumenty potwierdzające nabycie poszczególnych umiejętności Europas Mobilność. Udział w
projekcie wyposażył młodzież w wiele nowych umiejętności oraz dostarczył wiele atrakcji związanych
w Gütersloh. Opiekunowie: Magdalena Liskowska Izabela Mikstacka-Mikuła Maria Rzepka Jacek
Borzymowski

