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Kurs metodologii nauczania języka 
hiszpańskiego przy użyciu nowych 
technologii

Kurs rozwoju kompetencji 
interkulturowej

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.

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.

Różnice wynikające z odrębności kulturowej mogą stać 
się przyczyną licznych nieporozumień interkulturowych. 
Reakcje uczestników komunikacji na wspomniane 
nieporozumienia są różne. Niekiedy skutkiem zetknięcia z 
normami panującymi w obrębie innej/obcej kultury może 
być frustracja,a co za tym idzie także zniechęcenie do nauki 
danego języka.



Umiejętności krytyczne: rozwój postawy 
krytycznej w klasie ELE

Osoby wywodzące się z rodzin 
hiszpańskojęzycznych: specyficzne potrzeby 
wybranej grupy

Kurs hiszpańskiego z elementami metodologii CLIL

Zwrócimy uwagę w jakim zakresie i w jaki sposób uczniowie mogą nabyć umiejętności 
krytycznego i refleksyjnego posługiwania się językiem hiszpańskim, zarówno w formie 
ustnej jak i pisemnej. Przeanalizujemy najlepsze sposoby i techniki dydaktyczne 
potrzebne do rozwinięcia umiejętności niezbędnych podczas komunikacji.

W ostatnich latach w krajach takich jak Stany Zjednoczone i Kanada, głównie 
na poziomie uniwersyteckim, wprowadzono specjalne programy nauki języka 
hiszpańskiego dla uczniów, których ojczystym językiem jest hiszpański ze względu 
na pochodzenie. Osoby te  nigdy nie osiągnęły jego biegłej znajomości z powodu 
dominacji języka angielskiego. Zatem kim są tacy uczniowie i jakie cechy wyróżniają 
ich na tle innych osób uczących się hiszpańskiego? W tym warsztacie wyszczególniamy 
ich uwarunkowania kulturowe, przedstawimy ich potrzeby pedagogiczne oraz 
materiały dydaktyczne, które najlepiej odpowiadają ich wymaganiom.

Kurs skierowany do nauczycieli. Celem kursu jest zwiększenie wiedzy na temat zastosowania 
metodologii CLIL, która opiera się na integrowaniu treści w ramach nauczania języków 
obcych, przedmiotów przyrodnicznych i ścisłych. Ponadto CLIL pozwala uczniom na 
ćwiczenie umiejętności językowych w trakcie nauki innych przedmiotów. Nauczyciele 
podczas kursu zapoznają się z przykładami praktycznego zastosowania metodologii.
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