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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:
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Kurs przeznaczony dla nauczycieli hiszpańskiego jako języka obcego poza Hiszpanią.
Kompetencja interkulturowa jest coraz częściej wymieniana, obok kompetencji komunikacyjnej, jako jeden z 
głównych celów kształcenia językowego. W dobie wszechobecnej globalizacji niezwykle ważne jest zrozumienie na 
płaszczyźnie nie tylko językowej, ale także kulturowej. Kurs ma na celu zapoznanie z tematem interkulturowości w 
nauce języka hiszpańskiego.

- Tematy.
  o Pojęcie kompetencji interkulturowej.
  o Rozwój kompetencji interkulturowej.
  o Uczestnik dialogu interkulturowego.
  o Spotkanie interkulturowe.
  o Idea interkulturowości w nauczaniu języka hiszpańskiego.
   o Nieporozumienia kulturowe.
- Przedstawienie i analiza teorii.
  o Dane ilościowe: teorie i doświadczenie nauczycieli.
  o Dane jakościowe: interkulturowość na zajęciach.
- Dydaktyka interkulturowa.
  o Wprowadzenie.
  o Podstawy metodologii rozwoju kompetencji interkulturowej.

- Polepszenie komunikacji interkulturowej, rozwój umiejętności interkulturowych uczniów.
- Zastanowienie się nad konsekwencjami zderzenia kulturowego i nad problemami komunikacyjnymi 
wynikającymi z nieznajomości lub niewielkiej wiedzy socjokulturowej uczniów.
- Nauka radzenia sobie w sytuacjach niezrozumienia kulturowego, które często jest wynikiem braku kontaktu z inną 
kulturą lub jej ignorancją.
- Poznanie różnorodności języka hiszpańskiego.

KURS ROZWOJU KOMPETENCJI
INTERKULTUROWEJ

kurs obejmuje:

cele kursu

daty: poniedziałek, 4 marca, poniedziałek, 11 marca i poniedziałek, 13 marca

daty: poniedziałek, 4 marca, poniedziałek, 11 marca i poniedziałek, 13 marca
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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, 4 marca, poniedziałek, 11 marca i poniedziałek, 13 marca

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.
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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 +?


