ERASMUS+
Sevilla 05.11.18 – 16.11.18

Sprawozdanie z uczestnictwa w
programie Erasmus +
1. Kurs metodyczno – językowy. Rozwój
kompetencji zawodowych.
2. Obcowanie z kulturą regionu. Andaluzja Sevilla, Córdoba, Itálica.
3. Życie codzienne, ludzie, zwyczaje. Rozwój
kompetencji społecznych.
4. Korzyści z udziału w programie Erasmus+.

1.Kurs metodyczno – językowy.
1. Wiadomości i umiejętności językowe:
 współczesne zjawiska i tendencje w języku hiszpańskim (np.
zanikanie użycia czasu przeszłego pretérito perfecto;
zanikanie głoski „d” w pozycji między sylabami w języku
mówionym, etc.)
 różnorodność wariantów języka hiszpańskiego jako jego
bogactwo
 rozróżnianie zastosowania czasów przeszłych z
uwzględnieniem tendencji współczesnego języka (kwestia
poprawności a intencje mówiącego)
 przykładowe ćwiczenia wprowadzające najtrudniejsze
zagadnienia językowe
 oswojenie się ze specyfiką dialektu andaluzyjskiego

1.Kurs metodyczno – językowy.
2. Wiadomości i umiejętności z zakresu metodyki nauczania języka
hiszpańskiego:

zadania na pierwszy dzień zajęć z nową grupą uczniów (sposoby na
zapamiętanie imion i poznanie grupy oraz na tzw. „przełamanie lodów”)

sekwencja jednostki dydaktycznej, czyli co po kolei, aby skutecznie dotrzeć
do celu

wprowadzanie nowych treści; metoda indukcyjna i dedukcyjna

planowanie lekcji

zarządzanie lekcją

dynamika lekcji

poprawianie uczniów (jak ,kiedy, kto)

porady praktyczne (postawa nauczyciela, ton głosu i szybkość mówienia,
gesty i mimika, pozycja w sali lekcyjnej i obszar poruszania się,
zorganizowanie sali lekcyjnej, układ ławek, zajmowanie miejsc przez
uczniów, materiały, itp.)

jak dobrać podręcznik

2. Bogactwo kulturowe Andaluzji.
Zapoznanie się z kulturą regionu.
1. Sevilla – zabytki i miejsca
turystyczne:
•
Catedral de Sevilla
•
Real Alcázar
•
Torre del Oro
•
Plaza de España
•
Parque de María Luisa
•
Palacio de las Dueñas
•
Barrio de Santa Cruz
•
Barrio de Triana
•
Iglesia de El Salvador
•
Plaza de Toros
•
Museo de Bellas Artes

2. Córdoba – zabytki i miejsca
turystyczne:
•
Catedral / Mezquita
•
Alcázar
•
Puente Romano
•
Casco antiguo
•
Museo de la Inquisición
3. Itálica.
4. Udział w imprezach kulturalnych:
•
Wystawa i dyskusja nad dziełem
Salvadora Dalego „Leda
atómica”
•
Pokaz tańca flamenco
•
Festiwal filmowy

3. Życie codzienne, ludzie,
zwyczaje…












Mieszkanie w hiszpańskiej rodzinie – poznanie
codziennych realiów życia.
Kuchnia hiszpańska – degustacja tradycyjnych
potraw andaluzyjskich (flamenquín, salmorejo,
gazpacho, tapas, tortillas de camarones).
Bary, tawerny i restauracje jako miejsca rozwoju
życia społecznego i więzi międzyludzkich.
Flamenco i sevillanas – tradycyjne tańce,
wyrażające hiszpańską i andaluzyjską duszę.
Religia – bogactwo kościołów i świąt religijnych.
Poznanie mentalności Hiszpana i Andaluzyjczyka.

Dlaczego warto uczestniczyć w
programie Erasmus + ?









Rozwój kompetencji językowych
Nabycie umiejętności z zakresu metodyki
Zapoznanie się z kulturą regionu
Rozwój kompetencji społecznych
Ciekawe doświadczenie
Nawiązanie kontaktów
…

