
PROGRAM
KURSÓW DLA
NAUCZYCIELI
HISZPAŃSKIEGO



a
Kurs przeznaczony dla nauczycieli hiszpańskiego jako języka obcego poza Hiszpanią.
Uczestnicy kursu będą mieli możliwość rozwinięcia metodologii i sposobu nauczania włączając w nie znajomość 
nowych technologii bez których niemożliwe jest dotarcie do młodzieży, tak mocno powiązanej z mediami 
społecznościowymi i nowinkami technologicznymi.

- Nauczanie języków obcych. Zawód nauczyciel. Jak być dobrym nauczycielem.
- Metodologia nauczania języka obcego. Przegląd i ocena.
- Planowanie lekcji.
- Nowe technologie podczas nauczania hiszpańskiego jako języka obcego.
o Wykorzystywanie blogów podczas zajęć.
o Zastosowanie Twittera w lekcjach języka hiszpańskiego.
o Instagram - rola obrazu w nauce języka.o Instagram - rola obrazu w nauce języka.

- Zastanowienie się nad problematyką nauczania hiszpańskiego jako drugiego języka albo języka obcego.
- Obserwacja i udoskonalenie własnych umiejętności i technik nauczania.
- Praca nad umiejętnościmi międzykulturowymi korzystając z pobytu w środowisku międzynarodowym.
- Nauka wykorzystania nowych technologii podczas lekcji, czyniąc je bardziej interesującymi i bliższymi współczesnym 
realiom.
- Ożywienie i pobudzenie procesu kreacyjnego w przygotowywaniu własnych materiałów do nauczania hiszpańskiego.

KURS METODOLOGII NAUCZANIA JĘZYKA
HISZPAŃSKIEGO PRZY UŻYCIU NOWYCH TECHNOLOGII

kurs obejmuje:

cele kursu:

daty: poniedziałek, 2 lipca i poniedziałek, 16 lipca

daty: poniedziałek, 2 lipca i poniedziałek, 9 lipca

b
Kurs przeznaczony dla nauczycieli hiszpańskiego jako języka obcego, specjalizujących się w nauce 
powiązanej z turystyką, którzy przebywają poza Hiszpanią.
Uczestnicy będą mieli szanse urozmaicić i rozwinąć metodologię oraz techniki nauczania poprzez włączenie 
wiedzy z zakresu turystyki, uwględniając funkcjonowanie tego sektora w Hiszpanii.

- Nauczanie języków obcych. Zawód nauczyciel. Jak być dobrym nauczycielem.
- Wprowadzenie do nauczania języków z uwzględnieniem specyficznych zagadnień.
- Hiszpański w turystyce.
- Sektor turystyki w Hiszpanii. Stuktura, agencje, firmy, klienci, różne rodzaje podróży i typy turystów.
- Praktyka uczniów w sektorze turystyki w Hiszpanii. Zasady i szczególne zapotrzebowania.

- Zastanowienie się nad problematyką nauczania hiszpańskiego z uwzględnieniem specyficznych zagadnień.
- Obserwacja i udoskonalenie własnych umiejętności i technik nauczania.
- Praca nad umiejętnościami międzykulturowymi korzystając z pobytu w środowisku międzynarodowym.
- Zapoznanie się z funkcjonowaniem sektora turystyki w Hiszpanii. Poznanie typów zakwaterowań, które są 
najbardziej pożądane przez turystów, profile odwiedzających Hiszpanię, charakterystyka agencji zarządzających 
w tym sektorze, najważniejsze ustawodastwo dotyczące sektora turystycznego.
- Zapoznanie się z tematyką praktyk uczniowskich Erasmusa w sektorze turystyki w Hiszpanii.- Zapoznanie się z tematyką praktyk uczniowskich Erasmusa w sektorze turystyki w Hiszpanii.
Dostęp do zasad funkcjonowania tych praktyk.

KURS DLA NAUCZYCIELI HISZPAŃSKIEGO 
POWIĄZANYCH Z SEKTOREM TURYSTYKI

kurs obejmuje:

cele kursu:



daty: poniedziałek, 9 lipca i poniedziałek, 16 lipca

c
Kurs przeznaczony dla nauczycieli hiszpańskiego jako języka obcego, którzy są zainteresowani poznaniem 
hiszpańskiego systemu gospodarczego i jego roli w funkcjonowaniu praktyk zawodowych dla uczniów 
programu Erasmus +.

Znaczenie nauki języków w ramach Europy i programu Erasmus+.
- System edukacji w Hiszpanii. Pokazanie praktyk zawodowych na różnych poziomach i etapach edukacji.
- Zarządzanie praktykami uczniów - zasady.
- Hiszpański system gospodarczy (duże, średnie i małe przedsiębiorstwa).
- Współpraca między instytucjami i uniwersytetami a światem przedsiębiorstw. Korzyści dla obu stron.
- Międzynarodowość firm i znaczenie programu Erasmus +.

- Zastanowienie się nad znaczeniem mobilności w ramach praktych zawodowych europejskich uczniów, zarówno 
dla przedsiębiorstw państw, które wysyłają na praktyki, jak i dla firm państw, ktore ich przyjmują.
- Zapoznanie się z hiszpańskim systemem edukacji w celu lepszego zrozumienia systemu kształcenia europejskich 
uczniów w kraju, w którym są przyjmowani.
- Zapoznanie się z systemem funkcjonowania przedsiębiorstw w Hiszpanii, tak aby dobrze wybrać miejsce praktyk 
uczniów.
- Poznanie zasad praktyk Erasmus + oraz w jaki sposób odnoszą się do nich hiszpańskie firmy.

KURS DLA NAUCZYCIELI HISZPAŃSKIEGO Z UWZGLĘDNIENIEM
HISZPAŃSKIEGO SYSTEMU GOSPODARCZEGO I JEGO UDZIAŁU W
FUNKCJONOWANIU PRAKTYK ZAWODOWYCH.

kurs obejmuje:

cele kursu:

cena kursu:
5 - dniowy kurs

zakwaterowanie
w mieszkaniu wspódziełonym

350,00 €

115,00 €
transfer 
30,00 €

warunki dla wszystkich
wzej wymienionych kursów:.

- Bycie wykwalifikowanym nauczycielem hiszpańskiego mieszkającym poza Hiszpanią.
- Znajomość języka hiszpańskiego przynajmniej na poziomie B2.



SEVILLA
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bienvenido

Erasmus+ jest programem Parlamentu Europejskiego na rzecz 
podnoszenia kwalifikacji, modernizacji kształcenia oraz szkolenia 
młodzieży.
Program wspiera współpracę i partnerstwo pomiędzy instytucjami i 
organizacjami edukacyjnymi ukierunkowanymi na łączenie świata 
edukacji ze światem pracy.

Program ten spełnia wszelkie wymogi, aby móc być finansowany za 
pośrednictwem projektu Erasmus +.

CZYM JEST ERASMUS +?


