
 

Sprawozdanie z mobilności realizowanej w ramach projektu pod tytułem:  

" Doskonalenie językowe i kulturowe kadry nauczycielskiej i administracyjnej drogą do podniesienia jakości 

pracy szkoły" (akcja KA101- mobilność kadry edukacji szkolnej) 

Nauczyciel: Helena Matras 

Kraj mobilności: Hiszpania - Malaga  

Tytuł szkolenia/kursu, język szkolenia: Hiszpański Ogólny, język hiszpański 

Data:  09 - 22  stycznia 2022  

 

Uczestniczyłam w dziesięciodniowym kursie języka hiszpańskiego ogólnego w szkole Malaca Instituto - 

Spanish School in Malaga (Spain) w miejscowości Malaga w Andaluzji na południu Hiszpanii.  W grupie 

byłam razem z s. Joanną Jurgą z naszej szkoły oraz studentami z Korei Południowej, Norwegii i studentką z 

Rosji mieszkającą w Szwajcarii i łączącą się z nami on-line. 

Zajęcia naszej grupy odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 

10:30 - 14:30. Codziennie były to najpierw 2 lekcje gramatyki, nowe 

słownictwo, idiomy z Inmą – prawdziwą Andaluzyjką. Potem przez kolejne 

dwie godziny odbywały się konwersacje. Tematy ich były bardzo 

zróżnicowane i prowadzący się zmieniali. Odbywały się też popołudniowe 

wykłady tematyczne we wtorki. Byłam na jedynym z nich nt. wpływów 

arabskich na kulturę Hiszpanii. Był on bardzo dobrze przygotowany z  

wykorzystaniem multimediów, wyczerpująco pokazujący te wpływy w języku, 

zwyczajach, nauce-medycynie i matematyce oraz w architekturze. 

Dużym plusem było to, że szkoła tworzy mini-kampus, na terenie którego 
znajdują się budynek, w którym prowadzone są zajęcia, jak też pokoje 
mieszkalne, gdzie zakwaterowani są studenci oraz restauracja z kawiarnią.  

Malaga to miasto zabytków ze śladami Fenicjan, Rzymian, Muzułmanów i Chrześcijan. Znajduje się tu jeden 
z najstarszych teatrów rzymskich, a także Alcazaba, Zamek Gibralfaro, Katedra. To miasto wielu cywilizacji, 
miasto kultury i sztuki, a także – miejsce narodzin sławnego Picasso i Antonio Banderasa. 

 

W wolnym czasie samodzielnie zwiedzałam muzea oraz zabytki i ciekawe 
przyrodniczo miejsca Malagi, bywałam na plaży. 
Zaprzyjaźniłam się z kuchnią Andaluzji, 
szczególnie doskonałymi daniami z owoców 
morza (kalmary, ośmiornice, paella con mariscos, 
czy słynne espetos de sardinas - grillowane 
sardynki).  

 



 

W ramach oferty kulturowej szkoły zaplanowane były wycieczki do różnych 

ciekawych miejsc  (Nerjy, Marbelli, Rondy, Granady), jednak z powodu małej 

liczby studentów w tym czasie i Covid-19, wycieczki zostały odwołane. Ale 

mając dostateczną ilość informacji i sprawnie posługując się już językiem 

hiszpańskim mogłyśmy z s. Kingą i s. Joanną  zorganizować dwa weekendowe 

wyjazdy.  Pierwszym celem naszego wyjazdu była Nerja, która jest urokliwą 

nadmorską wioską z białymi domami, a w niej słynna jaskinia z największymi 

stalaktytami Europy (ponad 30 m.)  

W 2006 roku Jaskinia Nerja została uznana za dobro kultury w kategorii strefy 

archeologicznej.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druga nasza wycieczka odbyła się do Kordoby. Namawiała nas na nią Inma i pojechałyśmy. Miasto nas 

urzekło, ciągle nosi w sobie ślady obecności  trzech kultur (arabskiej, żydowskiej i chrześcijańskiej). Ze 

względu na liczne i wspaniałe zabytki będące świadectwem obecności wielu cywilizacji została wpisana na 

listę UNESCO. Za największy z zabytków to wielki meczet -

 La Mezquita. Jest to potężna świątynia muzułmańska, 

miejsce zadziwiające architektoniczną harmonią, z ponad 

800 kolumnami. Jednym z najpiękniejszych zakątków 

starówki jest dzielnica żydowska, tzw. Judería. 

Wyjątkowej urody są wewnętrzne dziedzińce upstrzone 

doniczkami z kolorowymi kwiatami, znane jako patios 

cordobeses. W połowie maja (2 i 3 tydzień) odbywają się 

tu konkursy na najpiękniejsze patio. 

 

 

 

http://hiszpania-portal.pl/la-mezquita-cordoba-wielki-meczet-w-kordobie/


Wyjazd ten przyczynił się do podniesienia moich kompetencji językowych w zakresie komunikowania się w 
języku hiszpańskim, zwiększenia pewność siebie w używaniu języka obcego poznania różnych aspektów 
hiszpańskiej kultury, dziedzictwa, sztuki oraz stylu życia, poznania osób z innych krajów, nawiązania 
kontaktu z jedną ze szkół z Malagi w celu ewentualnego zorganizowania w przyszłości wymiany 
młodzieżowej. 

Entuzjastycznie dzieliłam się wrażeniami z tego wyjazdu i zachęcałam znajome osoby do podjęcia trudu 
napisania projektu i skorzystania z programu Erasmus+ dającego możliwość udziału w różnego rodzaju 
bezpłatnych kursów dla kadry szkolnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 


