
Relacja z wyjazdu do Malagi 

W dniach 22.07- 02.08.2019r. w ramach programu ERASMUS PLUS uczestniczyłam w kursie 

metodycznym dla nauczycieli języka hiszpańskiego organizowanym przez  Cervantes Escuela 

Internacional w Maladze, w hiszpańskiej Andaluzji.  

W ramach programu dwutygodniowego miałam możliwość uczestniczyć w zajęciach z języka 

hiszpańskiego. Były to zajęcia z metodyki języka hiszpańskiego, prowadzone przez 

nauczycielkę z wieloletnim stażem, dyrektora metodycznego p. Patricia Santervas Gonzales 

oraz drugiego nauczyciela Manuela Clavijo. Pani Dyrektor współpracuje z Instytutem 

Cervantesa na całym świecie, prowadząc wykłady z metodyki języka hiszpańskiego także w 

Polsce. Zajęcia te obejmowały najtrudniejsze dla ucznia problemy gramatyczne i leksykalne, 

jak np.: użycie czasowników ser y estar, przyimki, kolokacje i idiomy. Prowadzący kurs chętnie 

dzielili się z nami swoimi doświadczeniami, pokazali nam jak wyjaśniać różne trudne dla 

obcokrajowca kwestie gramatyczne i leksykalne. Przygotowali dla nas różne materiały, 

zarówno w wersji papierowej jak i multimedialne, które nam udostępniali abyśmy mogli z nich 

korzystać na zajęciach z naszymi uczniami. Dzięki tym materiałom nasze zajęcia będą bardziej 

urozmaicone, ciekawsze i mamy nadzieję, że będą bardziej motywujące dla naszych uczniów. 

Zajęcia obejmowały również kulturę, literaturę hiszpańską. Ponadto uczestniczyłam  

w dodatkowych zajęciach z kina hiszpańskiego oraz w wycieczkach i spotkaniach 

organizowanych przez szkołę. 

W 2 grupach nauczycieli biorących udział w kursie metodycznym znaleźli się też nauczyciele 

innych narodowości z Europy i nie tylko. Nawiązałam więc kontakty międzynarodowe, co 

pozwoli w przyszłości na wymianę doświadczeń, materiałów, może nawet na nawiązanie 

kontaktów między uczniami.  

Po zajęciach, miałam możliwość uczestniczyć także w różnych aktywnościach kulturowych  

jakich jak:  

Program oferowany przez szkołę był bogaty i każdy zainteresowany mógł dla siebie wybrać 

coś interesującego. 

W drugim tygodniu pobytu w szkole odbyłam spotkanie z Panią Dyrektor na temat 

ewentualnej dalszej współpracy z jej szkołą, o możliwościach nawiązania kontaktów ze 

publicznym szkołami średnimi w Maladze. Rozmawiałyśmy także na temat oferty kursów, 

którymi, nie tylko nauczyciele z Polski ale także z innych krajów Unii Europejskiej mogą być 

zainteresowani. Poruszyłyśmy także problemy z jakimi borykają się szkoły i indywidualnie 

nauczyciele w dzisiejszych czasach. Było to spotkanie bardzo interesujące, pozwalające  

na wymianę doświadczeń i spostrzeżeń.  

Magdalena Dąbrowska 

 


