
 

 

Przygotowanie uczestników projektu „Napiszmy historię ” 

 
Wszyscy uczniowie, którzy w październiku 2021 roku wyjeżdżający do Sewilli w Hiszpanii w ramach 

organizowanego przedsięwzięcia nr 2020-1-PMU-3141  „Napiszmy historię” w ramach projektu 

"Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego we wrześniu 2021 

r.  uczestniczyli w 20 godzinach zegarowych  dodatkowych zajęć mających na celu jak najlepsze 

przygotowanie do realizowanej mobilności.  

 

Zajęcia, które realizowali uczniowie dotyczyły :  

 min. 10 godzin zegarowych zajęć z języka angielskiego (tematy: życie prywatne, 

przedstawianie się, Podróże i turystyka, pytanie o drogę, zamawianie w sklepach, 

opisy zabytków) Metoda dialogów, konwersacji i nauka słownictwa.  

 min. 5 godzin zegarowych zajęć kulturowo-krajoznawczo-językowych, które 

przybliżą młodzież do kultury, geografii i behawioryzmu Andaluzji  (Historia i 

kultura powszechna oraz hiszpańska, Społeczeństwo i kultura średniowiecznej 

Europy, zasady życia codziennego, behawioryzmu. Najważniejsze daty historyczne w 

historii Hiszpanii. Życie codzienne. System edukacji. Najważniejsze miejsca i zabytki 

w Sewilli.  Nauka najważniejszych zwrotów po hiszpańsku. Geografia Hiszpanii.) 

 minimum 5 godzin zegarowych zajęć z fotografii- zasad, technik fotografii osób, 

krajobrazu, zabytków. 

Zrealizowano następujące zagadnienia:  

 Blok zajęć tematycznych z języka angielskiego  

 „ Poznajmy się, życie prywatne”  

 Słownictwo i omówienie zagadnienia.  

 Zajęcia z języka angielskiego prowadzone metodą bezpośrednią – dialogów oraz scenki 

sytuacyjne.  

 Konwersacje nt. poznawanie nowych osób, życia codziennego, rodziny, znajomych, 

hobby. Opisywanie siebie, „Podróże i turystyka”  

 Słownictwo i omówienie zagadnienia.  

 Scenki tematyczne: W komunikacji miejskiej. W pociągu. Na lotnisku. W samolocie. 

Pytanie o drogę, orientacja w terenie. Zakup biletów w środkach komunikacji.  

Zwiedzanie, zabytki, zakup biletów na spektakle.  

 Krótka forma wypowiedzi – pocztówka z wakacji.  



 

 Słownictwo i omówienie zagadnienia.  

 Rodzina, znajomi, czynności dnia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu 

wolnego, uroczystości, styl życia. Konwersacje w grupach. Dialogi.  

 List nieformalny do znajomego.  

 

 Historia i kultura powszechna oraz hiszpańska 

 Społeczeństwo i kultura średniowiecznej Europy: życie miast i wsi, kultura rycerska i 

kultura miejska,  

 zabytki kultury średniowiecza np. Alcazar, Katedra NMP w Sewilli, Giralda, różnice 

między stylem romańskim a gotyckim, rola kościoła w dziedzinie nauki, architektury, 

sztuki i życia codziennego. Przykład Kadyksu najstarszego miasta Hiszpanii.  

 Zajęcia o tematyce kulturowej . 

 Rozmowy na temat kultury hiszpańskiej, zasad życia codziennego, behawioryzmu. 

Najważniejsze daty historyczne w historii Hiszpanii. Życie codzienne. System 

edukacji. Najważniejsze miejsca i zabytki w Sewilli.  Nauka najważniejszych 

zwrotów po hiszpańsku.  

 Geografia Hiszpanii.  

 

 Zajęcia fotograficzne  

 Obsługa photoshopa  

 Zasady i techniki fotografowania osób, krajobrazów, zabytków, przyrody.  

 Warsztaty fotograficzne. 

 

Celem zajęć było  jak najlepsze przygotowanie uczniów do udziału w mobilności, ale również 

przełamanie barier psychologicznych w zakresie kontaktów z grupą międzynarodową, 

przełamanie strachu w komunikowaniu się w języku obcym oraz zbudowanie umiejętności 

odnalezienia się w innych warunkach niż we własnej szkole. 

 

Podsumowaliśmy zajęcia spotkaniem uczniów i rodziców by omówić najistotniejsze szczegóły 

organizacyjne wyjazdu.  

 


