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PROGRAMY SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI I UCZNIÓW W POLSCE
Konkursy

Kształcenie

Konkurs na Szkołę Roku z hiszpańskim w
Polsce:
Skierowany do szkół w Polsce, które
prowadzą nauczanie języka hiszpańskiego,
jako pierwszego lub drugiego języka obcego.

Kurs języka hiszpańskiego EUROPROF dla
polskich
nauczycieli
przedmiotów
niejęzykowych pracujących w gimnazjach i
liceach.
Po ukończeniu kursu nauczanie części swojego przedmiotu w języku hiszpańskim, w systemie nauczania dwujęzycznego. Kurs trzyletni
bezpłatny. We współpracy z Instytutem Cervantesa i Centrum Rozwoju Edukacji (ORE).
Kształcenie on-line z kursami stacjonarnymi.

We współpracy z organizatorami Olimpiady
Języka Hiszpańskiego w Polsce:
Konkurs dla uczniów ELE na plakat
reklamujący olimpiadę w roku szkolnym 20112012.
Międzynarodowy
Konkurs
Fotomontażu:
Temat powiązany z Hiszpanią i
jej kulturą. Dwa etapy: krajowy
i międzynarodowy, skierowany
do uczniów ELE z różnych
państw.
Konkurs
na
Plakat
reklamujący
Ogólnopolski Festiwal Teatrów Szkolnych
w Języku Hiszpańskim:
Uczestniczą w nim gimnazjaliści i licealiści
uczący się hiszpańskiego.
Konkurs Giner de los Ríos 2.0:
Format: blog zrealizowany przez licealistów i
gimnazjalistów, którzy uczą się hiszpańskiego,
jako pierwszego lub drugiego języka obcego.
Wsparcie dla:
- konkursów z zakresu języka i kultury
hiszpańskiej.
- konkursów piosenki po hiszpańsku.

Dwa w roku weekendowe seminaria
kształcące z zakresu dydaktyki dla nauczycieli ELE:
- Jesienią: Kurs skierowany do nauczycieli
oddziałów dwujęzycznych z hiszpańskim oraz
do nauczycieli uczących po hiszpańsku w systemie CLIL.
- Wiosną: Spotkanie nauczycieli języka
hiszpańskiego ELE oraz przedmiotów nauczanych po hiszpańsku z całego kraju.
Inne kursy dla nauczycieli ELE z zakresu:
- poszerzania znajomości hiszpańskiego,
- kultury i cywilizacji hiszpańskiej,
- oraz współpraca przy seminariach organizowanych przez Instytut Cervantesa oraz polskie
instytucje edukacyjne.
Stypendia dla polskich nauczycieli języka
hiszpańskiego na kursy na uniwersytetach
hiszpańskich.

Inne:
Doradztwo:
Osobiste,
te lefon iczne,
pocztą
elektroniczną.
- Wizyty organizowane w poszczególnych
miastach.
Centrum materiałów dydaktycznych:
Dysponuje materiałami z zakresu literatury i
kultury Hiszpanii, nauczania ELE i przedmiotów po hiszpańsku; posiada filmy i dokumenty po hiszpańsku, lektury uproszczone,
materiały audiowizualne, mapy i gry edukacyjne.
Wypożyczanie na miejscu oraz drogą
wysyłkową. Zajęcia dla uczniów i nauczycieli.
Biuletyn informujący o nowościach.
Adres
e.mail:
centroderecursos.pl@educacion.es
Publikacje:
- Biuletyn informacyjny ENLACE.
- Foldery i inne materiały.
Informacja:
Informacja nt. studiów, kursów oraz stypendiów w Hiszpanii oraz pośrednictwo proceduralne.
Uczestnictwo w targach edukacyjnych.
Stypendia dla uczniów uczących się języka
hiszpańskiego.
Uczestnictwo uczniów hiszpańskiego w roli
publiczności na sztukach teatralnych wystawianych po hiszpańsku.
Współpraca z:
- MEN: ORE i ośrodkami regionalnymi ds.
kształcenia nauczycieli.
- Instytutem Cervantesa.
- Organizatorami Olimpiady Języka
Hiszpańskiego.
- Uniwersytetami polskimi w zakresie
kształcenia i rozpowszechniania języka
hiszpańskiego.

