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Dlaczego wzięłam udział w
projekcie POWER „Naszą misją jest
nauczać, pasją uczyć się”?

Udział w projekcie to niepowtarzalna okazja
możliwości rozwijania umiejętności
zawodowych swoich pasji i zainteresowań
językowych i kulturowych, poznawania
nowych ludzi, wymiany doświadczeń. 



Doskonalenie zawodowe 

Uczestniczyłam w dwutygodniowym kursie
językowo-metodycznym w Walencji od 05 do
16.07.2021. Zajęcia zostały zorganizowane
przez naszą instytucję partnerską ESMOVIA.
Odbywały się od poniedziałku do piątku po 5
godzin lekcyjnych i były prowadzone przez
profesjonalna kadrę. Sylabus kursu opierał się
przede wszystkim o rozwijanie praktycznej
znajomości języka: mówienia i słuchania, czyli
tych, które zazwyczaj stanowią największą
trudność dla ucznia i wyzwanie dla
nauczyciela. 



Walor językowy 

Udział w projekcie i mobilność zagraniczna
dają wyjątkową możliwość używania języka
w realiach życia codziennego. Mogłam
komunikować się w języku hiszpańskim 
w restauracji, w domu z moją gospodynią 
i innymi mieszkańcami domu, na ulicy 
z przypadkowymi osobami, w sklepie. Te 
 sytuacje pozwoliły mi doskonalić  umiejętności
językowe i poznałam wiele zwrotów 
 z języka potocznego, tzw. języka ulicy. 



 Walencja już przed mobilnością była dobrze mi znana
dlatego mobilność wykorzystałam na poznanie nowych
miejsc jak np. Park Albufera i mieszczące się tam się
pola ryżowe oraz Port Sa Platja nazywane "Małą
Wenecją". Chętnie powróciłam do znanych mi
zabytkowych miejsc takich jak Torres de Serrano,
Torres de Quart, katedry oraz miejsc ciekawych
turystycznie jak np. Ogrody Turii, Ciudad de las Artes y
las Ciencias. Jeszcze bardziej poznałam lokalną i
tradycyjną kuchnię hiszpańską korzystając z oferty
kulinarnej Menu del Dia - miałam okazję nie tylko
smakować lokalne potrawy ale także zbierać materiał
do zajęć języka zawodowego.

Walor kulturowy 



Wpływ

Mój udział w projekcie przyczynił się do
budowania europejskiego wymiaru ZSGH
poprzez zacieśnianie współpracy z naszą
instytucją partnerską ESMOVIA. Podczas
ewaluacji naszych działań miałam okazję
spotkać się z kierownictwem instytucji i
podzielić się wrażeniami ze szkolenia oraz
omówić wspólne działania w przyszłości.
Mogłam też uczestniczyć w wymianie
doświadczeń z uczestnikami szkolenia z
różnych krajów Europy i nie tylko. 



Podsumowanie 

Korzystanie z programów finansowanych przez PO
WER to przede  wszystkim rozwój własnego
warsztatu pracy, ale  także świadomości kulturowej
kraju przyjmującego oraz przyczynianie się do
europejskiego wymiaru swojej instytucji. Jeżeli 
w przyszłości będę miała okazję wziąć udział 
w projektach PO WER i Erasmus na pewno nie
zawaham się wziąć udziału w procesie rekrutacji 
i skorzystać z okazji, aby móc uczyć się przez całe
życie. 


