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Szkoła 
językowa

Miejsce, w którym odbywaliśmy nasz 
kurs językowy nazywa się linguaschools. 
Jest to szkoła językowa prowadzona 
przez Hiszpanów uczących języka 
hiszpańskiego. Znajduje się na 
ulicy Calle San Antón 41, co było dla 
naszej grupy bardzo dogodną lokalizacją, 
gdyż była ona umiejscowiona niedaleko 
punktu spotkań, które dobrze znaliśmy.

Wejście do szkoły językowej



Początek 
kursu

Na pierwszą lekcję 
języka hiszpańskiego 
zostaliśmy zaprowadzeni przez 
rodziny, które się nami 
opiekowały, aby poznać drogę 
do szkoły językowej. Na 
miejscu poznaliśmy nasze 
nauczycielki oraz zostaliśmy 
podzieleni na dwie 
dziesięcioosobowe 
grupy. Następnie każda z 
grup rozpoczęła naukę.



Czas trwania 
kursu

Kurs realizowany był przez cały nasz 
pobyt na stażu. Lekcje odbywały się 
prawie codziennie. Podczas dni, w 
których mieliśmy wycieczki poza 
Granadę, lekcję się nie odbywały. Dzięki 
takiej ilości czasu poświęconej na naukę, 
nasza grupa mogła dobrze przyswoić 
dużą liczbę nowych informacji oraz 
poznać lepiej język hiszpański. Pozwoliło 
to nam łatwiej przełamać barierę 
językową nawet podczas zwykłych 
rozmów z lokalnymi mieszkańcami.



Jak wyglądały nasze 
lekcje

Podczas trwania kursu mieliśmy okazję poznać sposób 
nauczania hiszpańskich nauczycielek. Dzięki ich charyzmie i 
żywiołowości, każda lekcja wyglądała inaczej od 
poprzedniej, a także miała bardzo ciekawy przebieg. 
Pozwoliło to nam dobrze przyswajać nowe informacje, 
których było bardzo dużo.



Kreatywne 
ćwiczenia

Nasze nauczycielki bardzo dużą uwagę 
przywiązały do tworzenia dla nas 
ciekawych ćwiczeń, które 
uatrakcyjniały nasze lekcje. 
Dostawaliśmy różne zadania 
sprawdzające czy przyswoiliśmy 
przygotowaną dla nas dawkę wiedzy z 
różnych zakresów językowych. 



Często musieliśmy też korzystać z naszej 
wyobraźni, co nie tylko poszerzyło nasze 
umiejętności językowe, ale również 
kreatywność. Tworzyliśmy własne karty 
menu, kartki opisujące nasze ulubione 
rzeczy oraz tworzyliśmy opisy 
osobowości naszych kolegów i koleżanek, a 
także wiele więcej.

Kreatywne 
ćwiczenia



Multimedialne lekcje
Dodatkowym urozmaiceniem naszych zajęć 
były różne ćwiczenia, które rozwiązywaliśmy 
przy pomocy tablic multimedialnych. W taki 
sposób mogliśmy zdobywać wiedzę przy 
pomocy nowoczesnej technologii. Dzięki 
tym tablicom obejrzeliśmy też film w całości 
po hiszpańsku, co pozwoliło nam w 
przyjemny sposób polepszyć nasze 
umiejętności słuchania oraz rozumienia w 
tym języku.



Gramatyka i inne ważne 
tematy

Oprócz ćwiczeń, które były połączone z zabawą ważną 
częścią naszej nauki była hiszpańska gramatyka, 
słowotwórstwo oraz wiele innych ważnych części języka 
hiszpańskiego. Do tych lekcji podchodziliśmy z większą 
powagą oraz skupieniem, ale nie odbierało nam to 
przyjemności z nauki, gdyż nauczycielki nawet ciężkie 
zagadnienia potrafiły przekazać w ciekawy sposób.



Lekcje zawodowe

Staż w Granadzie z programu Erasmus+ był skupiony na 
poszerzeniu naszych umiejętności zawodowych, co zostało 
uwzględnione podczas trwania kursu językowego. 
Nauczyliśmy się wielu przydatnych zwrotów oraz 
słownictwa, które związane jest z hotelarstwem oraz 
turystyką. Tworzyliśmy dialogi oraz scenki z recepcji 
hotelowych oraz uczyliśmy się nazw regionalnych potraw i 
ich składników przy tworzeniu menu restauracji, a także 
wiele więcej.



Tworzenie CV

W trakcie trwania kursu nauczyliśmy się 
tworzenia Curriculum Vitae w języku 
hiszpańskim. Dzięki temu mamy o wiele 
większą szansę na znalezienie pracy w 
Hiszpanii, a także znamy sposoby na 
przejrzyste napisanie własnego CV. Była 
to też dobra okazja do poznania wielu 
nowych słów związanych z 
przedstawianiem własnej osoby.



Zakończenie

Koniec naszego kursu językowego w 
Granadzie upłynął naszej grupie w 
bardzo przyjemny sposób. Ostatnie 
lekcje były spokojne i skupiały się 
głównie na powtarzaniu tematów, 
które już wcześniej przerobiliśmy.



Zakończenie

Kolejnym punktem naszej ostatniej lekcji 
była ceremonia wręczania certyfikatów 
językowych, które uzyskaliśmy dzięki 
udziałowi w tym kursie.



Certyfikat 
językowy

Udział w kursie zapewnił 
nam olbrzymią dawkę nowej 
wiedzy oraz poszerzył nasze 
umiejętności językowe, co 
potwierdza fakt uzyskania 
certyfikatu językowego. Jest 
on oficjalnym 
potwierdzeniem czasu oraz 
pracy, jaką włożyliśmy w 
naukę języka hiszpańskiego 
podczas stażu.



Opinia o kursie językowym

W mojej ocenie kurs językowy, który odbyliśmy, 
był niesamowitym doświadczeniem. Pozwolił 
on nam na poznanie języka hiszpańskiego od 
strony ludzi używających go od 
dziecka. Odbywał się w przyjaznej atmosferze 
pełnej różnorodnych pomysłów na nauczanie 
oraz ciekawego wykonania, które ułatwiło 
przyswajanie wiadomości i pomogło lepiej 
zrozumieć wiele zagadnień 
językowych. Poszerzył też nasze umiejętności 
językowe z wielu zakresów, w tym zawodowym, 
co bez zwątpienia pozwoli naszej grupie na 
lepszy start na rynku pracy.


