Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół, pracowników naukowych oraz nauczycieli
do udziału w programie edukacyjnym

"Wielokulturowość w systemie
edukacji włoskiej na przykładzie
Sycylii." - Palermo, Taormina
Termin: 31.03-05.04.2020
Wyżywienie: śniadania, obiadokolacje
Transport: samolot+ autokar
Cena 3250zł*

Główne elementy programowe
- Wykłady dotyczące włoskiego systemu oświaty.
- Wizytacja szkół różnego typu, prezentacja odwiedzanych placówek.
- Wymiana poglądów i doświadczeń z dyrektorami odwiedzanych placówek, spotkania z kadrą
pedagogiczną, dyskusje na temat metodyki nauczania oraz kształcenia nauczycieli i doskonalenia
zawodowego.
- Wizytacje zajęć w klasach w miarę możliwości
W części komplementarnej: zwiedzanie Palermo, Taorminy

Dzień 1: wylot z lotniska Okęcie, przelot do Palermo z przesiadką w Monachium, przejazd do hotelu,
zakwaterowanie, krótki objazd autokarem po Palermo, obiadokolacja w hotelu
Dzień 2: śniadanie w hotelu, „Nauka języka obcego w kształceniu wielokulturowym”
Wizyta w przedszkolu lub szkole podstawowej w Palermo; zwiedzanie miasta z przewodnikiem m.
in. Katedry, Piazza Pretoria, Palazzo Pretorio- dzisiejszy Ratusz, którego fasada ozdobiona jest
rzeźbami orłów i patronki miasta- Św. Rozalii, Quattro Canti: z czterech stron, jak sama nazwa
wskazuje, znajdują się cztery piękne barokowe pałace ze ściętymi narożnikami (jak w Barcelonie)
obiadokolacja w hotelu
Dzień 3: Śniadanie w hotelu, „Tolerancja i wielokulturowość czy idą w parze ?”
Wizyta w szkole średniej w Palermo lub okolicach, dalsze zwiedzanie miasta m.in. Teatr Wielki (z
zew.), Katakumby Kapucynów, Zamek Królewski, (z zew.), Kościół San Giovani degli Eremini, Targi
miejskie Vucciri i Ballaro, obiadokolacja w hotelu
Dzień 4: Śniadanie w hotelu, przejazd do Taorminy, perełki Sycylii (ok.300 km), wizytowanie placówki
szkolnej w Taorminie, ponadto zwiedzanie Teatru Greckiego, spacer zabytkową ulicą Corso
Umberto, Giardino Pubblico skąd roztacza się piękny widok na Etnę oraz błękitne morze usiane
dziesiątkami jachtów i statków, obiadokolacja w Taorminie, powrót do hotelu w godzinach nocnych.
Dzień 5: Śniadanie w hotelu, „Przygotowanie do nauczania w wielokulturowym kraju”- wizyta na
Uniwersytecie w Palermo, czas na indywidualne odkrywanie miasta, obiadokolacja w hotelu.
Dzień 6: Śniadanie w hotelu, transfer na lotnisko, przelot do Warszawy z Palermo z przesiadką we
Frankfurcie.

Po zakończeniu programu uczestnicy seminarium
otrzymują certyfikaty, które mogą być przydatne przy
awansie zawodowym.

Termin: 31.03-05.04.2020
Grupa: 38 uczestników
Cena: 3250* zł obejmuje:
- przygotowanie programu i wizytowanie placówek
- przelot na trasie Warszawa-Monachium-Palermo; Palermo-Frankfurt-Warszawa
- transport autokarem klimatyzowanym na terenie Sycylii
- 5 noclegów w hotelu na obrzeżach Palermo***, pokoje 2- osob.
- wyżywienie: śniadania i obiadokolacje
- zwiedzanie Palermo z przewodnikiem, zwiedzanie Taorminy
- ubezpieczenie KL, NNW, Assistance w Signal Iduna
- tłumaczenia wykładów oraz praktyczną pomoc kierownika wyjazdu i tłumacza
* data i cena są uzależnione od dostępności lotów
Transport na lotnisko i z lotniska w Warszawie we własnym zakresie.

Rezerwacji należy dokonać za pomocą formularza na stronie www.uef.lodz.pl w menu AKTUALNE
OFERTY
W terminie 30.09.2019 należy wpłacić zaliczkę w wysokości 750 zł, a do dnia 30.11.2019 drugą ratę
w kwocie1300 zł. ; pozostałą kwotę tzn. 1200 zł do 05.02.2020 na konto UEF- Polska.

Przy wpłatach proszę dopisać: Sycylia_2020 oraz imię i nazwisko uczestnika
Bank PKO Bank Polski S.A. 94 1440 1231 0000 0000 0542 9455

Kierownik sekcji romańskiej:
Agnieszka Pawłowska
e-mail: francais@uef.lodz.pl
(42) 630 08 22 wew. 206

