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Poprzedni tydzień kursu języka hiszpańskiego został zakończony testem językowym obejmującym          
takie kompetencje jak czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie. Miał od na celu sprawdzenie postępów w nauce                
oraz zakwalifikowanie do kolejnego poziomu kursu. Test przeszłam pozytywnie, rozpoczęłam więc zajęcia na             
kolejnym etapie. Kolejny tydzień przyniósł także zmianę lektora, po to, aby kursanci  
w jak największym stopniu mogli rozwinąć swoje kompetencje językowe. 

 

Moja grupa powiększyła się o kolejne osoby, była więc okazja do           
przełamywania bariery językowej i ciekawszej pracy w zespołach.        
W dalszym ciągu korzystaliśmy z książki AULA 1, poznając tym          
razem słownictwo związane z pogodą, podróżami, czasem.       
Codziennie po zajęciach powtarzałam to, czego nauczyłam się        
podczas zajęć i przygotowywałam zadanie domowe. 

  

Ponieważ poziom  
kursu języka hiszpańskiego   
uległ rozwojowi, lektorzy   
wprowadzili kolejne formy   
pracy: komunikację  
międzyoddziałową.  

Naszym celem były   
spotkania z osobami z    
innych grup, będących na    
tym samym poziomie lub    
wyższym oraz stworzenie   
warunków swobodnej  
komunikacji w  
symulowanych scenkach  
związanych z aktualnym   
tematem: party, podróż,   
quiz, itp. 

Poznałam już miasto na tyle, aby móc się po nim poruszać z pomocą mapy i przewodników, a co za tym                    
idzie odwiedzałam kolejne miejsca warte uwagi, a związane z kulturą hiszpańską: Sagrada Familia, Park              
Guell, Casa Mila. Rozwijałam także kontakty z innymi kursantami, wymieniając doświadczenia związane z             
kursem, pracą, systemem edukacji, zwyczajami panującymi w danym kraju.  

Kurs w International House Barcelona zakończył się testem ukazującym stopień znajomości języka  
i uprawniającym do otrzymania odpowiedniego zaświadczenia.  

 

  



Po otrzymaniu 85 % punktacji z testu 28 lipca 2017 roku otrzymałam certyfikat potwierdzający moją               
znajomość języka hiszpańskiego na poziomie A.1.1. 

 

Wnioski 

Dzięki udziałowi w projekcie: 

● zdobyłam kompetencje pozwalające na podstawową komunikację w języku hiszpańskim, 
● przełamałam barierę językową, 
● zdobyłam wiedzę i doświadczenie niezbędne do organizacji pobytu za granicą, 
● zapoznałam się z ciekawymi metodami i formami pracy, 
● poszerzyłam swoje kontakty, mogłam podzielić się własną wiedzą i doświadczeniem oraz rozwinąć            

własne. 

 

 

 

 


