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Sprawozdanie z wyjazdu do Włoch. 

Fiorezuola d’Arda, listopad 2016. 
 

Wzięłam udział w programie Erasmus+ w projekcie "Uczymy się przedsiębiorczości". Cel projektu miał 

rozwinąć wiedzę uczniów z kilku państw; Finlandii, Portugalii, Rumunii, Włoch i Polski- na temat 

przedsiębiorczości i biznesu. 

W niedziele 06.11.2016r.wraz z nauczycielkami i pozostałymi uczniami wylecieliśmy do Włoch, w których 

odbywał się projekt. Mając chwilę wolnego czasu w Mediolanie, gdzie wylądowaliśmy, mogliśmy 

pozwiedzać i podziwiać piękne okolice i budynki. 

 Wieczorem dotarliśmy do miejscowości Fiorenzuola d'Arda z 

uczestnikami z innych krajów, gdzie czekali na nas Włoscy uczniowie przyjmujący młodzież, z rodzinami. 

Po całym dniu, będąc już w mieszkaniu mojej włoskiej koleżanki, poznając jej rodzinę, poszliśmy spać, aby 

nabrać siły na kolejny dzień.  

 

W poniedziałek 07.11.rano, w szkole było spotkanie ze wszystkimi a później uroczyste rozpoczęcie 

ceremonii. Witali nas nauczyciele, uczniowie, dyrektor. Po wstępie, zwiedzaliśmy szkołę i dowiedzieliśmy 

się kilku ciekawych faktów na jej temat. Następnie po lunchu mieliśmy warsztaty wykorzystywania 

najnowszych technologii, żeby zostać "na czasie". Prowadziła je pani Elena Caminati i było to na programie 

WebTV Zerocinque 23. Gdy skończyliśmy, osoby mieszkające u rodzin mogły wrócić do domów a osoby 

będące w hotelu, do hotelu. W czasie gdy nie było zajęć, spacerowałam z moją koleżanką po jej okolicy, 

pokazywała mi ciekawe miejsca. 

 

Następnego dnia zwiedzaliśmy całą grupą miasteczko, byliśmy w pięknym kościele, na rynku, można było 

podziwiać architekturę włoską. Kiedy wróciliśmy, mieliśmy działania projektowe czyli byliśmy w kilku 

grupach i przedstawialiśmy swoje pomysły na lepsze życie i dyskutowaliśmy na ten temat. Po południu 

kolejne warsztaty; "Jak zbudować własny model biznesu?" Państwo, (Luca Piccinno-Aster-Regione, Emilia 



Romagna) którzy przedstawiali nam w jaki sposób stworzyć model biznesu i rozmawiali z nami na temat 

różnych pomysłów tego dotyczących. Wieczorem odbyła się kolacja w Auditorium Scalabrini podczas 

której nie zabrakło zabaw i śmiechu. Podzieleni na grupy braliśmy udział w przeróżnych grach i zabawach. 

Z kolejnych etapów przechodziliśmy na kolejne i mieliśmy dużo radości. 

 

 

  

W środę 09.11.mieliśmy wycieczkę autokarem do Piacenzy. Złożyliśmy wizytę w Tecnopolo (Usługi 

wspierające dla innowacyjnych firm rozpoczynających działalność). Dostaliśmy kilka rad jak rozpocząć 

działalność w biznesie i zobaczyliśmy jak to wszystko wygląda z punktu widzenia 'roboczego'. Następnie 

odwiedziliśmy TICE Learning Centre (sukces nowej firmy innowacyjnej społecznie). 

Kolejnym miejscem gdzie dotarliśmy był Urban Hub i Unilab gdzie mogliśmy zobaczyć jak działa drukarka 

3D i jak buduje różne rzeczy. Widzieliśmy jak maszyna tworzy przedmiot. Zawitaliśmy również do Eataly- 

sklepu spożywczego w nowym wydaniu oraz zjedliśmy tam pizzę. Sklep był ogromny i znajdowało się w 

nim chyba wszystko. Zaczynając od owoców, pieczywa, po kosmetyki i słodycze oraz wiele innych 

produktów. Po zrobieniu zakupach i obiedzie, pozwiedzaliśmy miasto ogólnie a pózniej pod kątem 

przedsiębiorczości. Po tylu atrakcjach, wróciliśmy do Fiorenzuoli. Ten dzień był pełen wrażeń dla mnie i po 

powrocie do domu, poznałam trochę kulturę włoską, porozmawiałam z rodzicami koleżanki i poszłam spać 

zmęczona wycieczką.  

 

Czwartek 10.11. Kolejna wycieczka, do Parmy. Wybraliśmy się do lokalnej mleczarni Agrinascente-

Fidenza. Pan który nas oprowadzał opowiadał jak się tworzy sery, jakie są etapy i ile czasu trwają. 

Widzieliśmy pracowników pracujących i robiących produkty. Wiele dużych maszyn, zapach unoszący się w 

powietrzu i my, w strojach ochronnych, czepkach na głowy i buty. Zwiedzaliśmy miasto,zjedliśmy lunch. 

Mieliśmy grę: poszukiwanie skarbów. Podobała mi się, ponieważ będąc w kilku grupach i mając kartkę z 

różnymi miejscami, mieliśmy tam dotrzeć i zrobić sobie zdjęcia z charakterystycznymi tam elementami. Co 

też daje wspomnienia i tym sposobem poznawaliśmy różne ciekawe tam miejsca wdrażając w to zabawę. 

Pózniej mieliśmy czas wolny na zakupy, odpoczynek i wróciliśmy do naszego miasteczka.  



 

W piątek(11.11.) czyli ostatni dzień naszego pobytu we Włoszech, rano spotkaliśmy się w szkole ze 

wszystkimi uczestnikami i mieliśmy działania projektowe. Nauka na bazie gier. Graliśmy w kilku grupach w 

quiz dotyczący ciekawostek i faktów na temat szkoły. Po chwili zabawy, każde państwo przedstawiało swój 

projekt, który wcześniej musieliśmy przygotować. Po prezentacji wszystkich, była ceremonia zakończenia i 

zamknięcia. Włoskie uczennice śpiewały, aby umilić ostatnie chwile razem spędzone, oglądaliśmy zdjęcia z 

całego wyjazdu i wspominaliśmy te kilka dni. Po ostatnim lunchu, nadszedł czas pożegnań, każdy się do 

kogoś przywiązał przez ten czas i nie obyło się bez łez. Po pożegnaniu, wsiedliśmy w autokar i musieliśmy 

dojechać do Mediolanu gdzie znajdowało się lotnisko. 

Cały wyjazd mi się podobał, dostarczył mi wiele wrażeń i wspomnień, których nie zapomnę. Poznałam tyle 

wspaniałych osób z wielu narodowości. Cieszę się, że udział w programie Erasmus+ dał mi taką 

możliwość i, że mogłam tego wszystkiego doświadczyć. 

 

 


