
 
 
Realizacja kursów kulturowo-językowych i warsztatów 
psychologiczno-pedagogicznych 
 

Przed wyjazdem do słonecznej Hiszpanii wszyscy uczestnicy projektu zostali zobowiązani do 
odbycia warsztatów, kursów lub zajęć przygotowujących ich do zagranicznego pobytu. Zaplanowane 
zajęcia w całości zostały przygotowane i przeprowadzone przez kadrę nauczycielską Zespołu Szkół im. 
Prezydenta Ignacego Mościckiego.  

 
Wśród obowiązkowych do realizacji zajęć znalazły się: 

 Kurs języka hiszpańskiego (25 godzin); 
 Warsztaty rozwijające umiejętności personalno - społeczne, jak i radzenie sobie ze 

stresem (6 godzin); 
 Zajęcia międzykulturowe, mające na celu przybliżyć uczniom tradycje i zwyczaje 

państwa Półwyspu Iberyjskiego (8 godzin); 
 Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa i zasad BHP w podziale dla określonych zawodów.  

Kurs języka hiszpańskiego prowadzony był przez Panią Judytę Sęk. Zajęcia odbywały się  
w wymiarze 6 – 7 godzin przez cztery kolejne soboty w miesiącu w podziale na dwie grupy: uczestnicy 
stażu w Walencji oraz uczestnicy staży w Grenadzie i Maladze. Celem zajęć było rozwój kompetencji 
językowych uczniów, w zakresie ogólnym (umiejętność codziennej komunikacji) oraz w zakresie języka 
branżowego. Zajęcia rozpoczął i zakończył test sprawdzający nabyte umiejętności uczestników.  

 Zajęcia międzykulturowe, prowadzone przez Panią Wicedyrektor Katarzynę Kamionkę, miały na 
celu przybliżenie uczniom tradycji, obyczajów, historii oraz geografii Półwyspu Iberyjskiego  
i Hiszpanii. Uczniowie zostali zapoznani z lokalną kuchnią śródziemnomorską oraz codziennym życiem 

mieszkańców. Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach: uczestnicy stażu w Walencji oraz uczestnicy 
staży w Maladze i Grenadzie.  

Warsztaty dotyczące rozwoju umiejętności personalno - społecznych oraz radzenia sobie ze 

stresem realizowane były w czterech zdecydowanie mniejszych grupach, bo 10 - 14 osobowych. Podczas 
zajęć uczniowie mogli zapoznać się z efektywnymi technikami radzenia sobie ze stresem oraz 
zarządzania czasem. Poznali krótko oraz długoterminowe sposoby walki ze stresem. Wspólnie mieli 

okazję obejrzeć filmy edukacyjno – profilaktyczne w tym zakresie. Dużą cześć zajęć stanowiła kreatywna 
praca uczniów, zarówno grupowa jak i indywidualna podczas której uczniowie praktykowali nabyte 
umiejętności. Zajęcia prowadziły Pani Wicedyrektor Joanna Stefańska oraz psycholog Pani Martyna 

Terebus. 
Uczniowie zostali zapoznani również z zasadami BHP charakterystycznymi dla poszczególnych 

zawodów: technik hotelarstwa, technik informatyk, technik systemów i urządzeń energetyki 

odnawialnej, technik elektryk oraz technik elektronik, technik poligrafii i grafiki komputerowej.  Zajęcia 
prowadziła Pani Mariola Kubiak.  

Wszystkie zajęcia zakończone zostały ankietami ewaluacyjnymi. Uczniowie ocenili prowadzone 
zajęcia na wysokim poziomie. W czasie ich realizacji zdobyli praktyczne umiejętności, jak również mieli 
szansę lepszego zintegrowania się ze sobą. 

 


