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Formalności związane z wyjazdem na kurs języka hiszpańskiego do Barcelony w ramach programu             
POWER załatwiałam we własnym zakresie. Organizacja podróży zakładała zakup biletu lotniczego na trasie             
Poznań Ławica – Barcelona Girona. Zwracając uwagę na cenę biletu wybrałam tanie linie lotnicze Ryanair               
dokonując odpowiednio wcześniej rezerwacji biletu. Sprawdziłam także, w jaki sposób najlepiej i            
najbezpieczniej dostać się z lotniska do miejsca zakwaterowania. Wybór padł na podróż taksówką. W              
odpowiednim czasie dokonałam także przelewu za kurs, który odbywał się w International House Barcelona,              
Calle Trafalgar 14, Barcelona. 

Indywidualnie także wybierałam miejsce zakwaterowania, starając się, by było ono jak najbliżej szkoły              
językowej, w której miałam realizować kurs języka hiszpańskiego. Udało się zamieszkać 2,5 kilometra od              
szkoły, w centrum Barcelony; codzienną trasę pokonywałam metrem.  

W celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa i niezbędnego komfortu podróży wykupiłam indywidualne           
ubezpieczenie w towarzystwie ubezpieczeniowym Hestia oraz wyrobiłam Europejską Kartę Ubezpieczenia          
Zdrowotnego (EKUZ). Przed wyjazdem rozpoznałam także możliwości ewentualnej opieki medycznej.          
Przygotowałam bazę telefonów alarmowych do wykorzystania na miejscu.  

Przed wyjazdem uczestniczyłam w spotkaniach grupy projektowej, podczas których wymienialiśmy          
doświadczenia związane z podróżą – organizacją wyjazdu, poruszania się na miejscu w oparciu o mapy,               
aplikacje. Zbierałam także informacje związane z miejscem, do którego miałam się udać – położeniem              
geograficznym, historią, kulturą, zwyczajami, architekturą, kuchnią. Zgromadziłam przewodniki, korzystałam ze          
stron internetowych. Starałam się także poznać język hiszpański słuchając lekcji online z serii PUZZLE              
(https://www.youtube.com/watch?v=H19YyOPwEWc). Oprócz tego w ramach samokształcenia uczestniczyłam       
w regularnych spotkaniach nauczycieli z grupy hiszpańskiej, podczas których dzieliliśmy się co tydzień             
zdobytą wiedzą. 

Przed wyjazdem kontaktowałam się mailowo ze szkołą IH Barcelona, w której miał odbywać się kurs, w                
celu poznania specyfiki placówki, zapoznałam się ze stroną www szkoły. Przygotowałam także informacje o              
naszej szkole oraz metodach wykorzystywanych w codziennej pracy, tak, aby móc podzielić się z innymi               
nauczycielami doświadczeniem zdobytym w polskim systemie edukacyjnym. 

Wnioski 

Dzięki procesowi przygotowań do wyjazdu: 

● udoskonaliłam kompetencje organizacyjne,  
● głębiej poznałam hiszpańską kulturę,  
● powtórzyłam angielskie słownictwo związane z podróżowaniem, 
● poznałam podstawowe zwroty hiszpańskie oraz wstępne reguły rządzące tym językiem. 
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