
Wymiana uczniowska Barcelona – Gliwice 2019 

 W dniach 30.01 – 06.02.2019 czternaścioro uczniów naszej szkoły wraz z trzema opiekunami wzięło udział w 

wyjeździe międzynarodowym do Barcelony. Wyjazd został zorganizowany przy współpracy z firmą Project II z 

Katowic w ramach wymiany uczniowskiej a szkołą partnerską była Escola L’Esperança (Barcelona – Hiszpania). Grupa 

hiszpańska liczyła piętnaścioro uczniów. Wszyscy uczestnicy są w zbliżonym wieku. 

 Do wyjazdu przygotowywaliśmy się długo. Musieliśmy dopiąć wszystko na ostatni guzik! Uczniowie biorący 

udział w wymianie przygotowali swoje portfolia, w których opisali siebie, swoje rodziny i swoje hobby, żeby na ich 

podstawie połączyć ich w pary polsko-hiszpańskie. Było to niezbędne ponieważ w trakcie pobytu nasi uczniowie 

mieszkali w domach rodzin przydzielonych im uczniów hiszpańskich, spędzali z nimi popołudnia oraz weekend.  

 Organizując wyjazd, postawiliśmy na kształtowanie Kompetencji Kluczowych określonych przez Parlament 

Europejski a w śród nich: umiejętność porozumiewania się w języku obcym i rozumienie różnic kulturowych. 

Oczywiście chcieliśmy również zwiedzić najciekawsze miejsca w Barcelonie, m.in.  wzgórze Montjïc z fortecą Castell 

de Montjïc służącą za więzienie aż do czasów Generała Franco, Stadion Olimpijski, dawny Pałać Królewski, Bazylikę 

Sagrada Familia, Park Güell, dzielnicę gotycką z Katedrą i ciekawymi architektonicznie kościołami i budynkami oraz 

Akwarium. Podczas wycieczek, hiszpańscy opiekunowie starali się również przybliżyć i wytłumaczyć uczniom 

skomplikowaną sytuację polityczną Katalonii.  

 Specyfika wyjazdu (zakwaterowanie w rodzinach hiszpańskich) zdecydowanie sprzyjało rozwijaniu 

kompetencji językowych. Większość uczestników uczęszcza na lekcje języka hiszpańskiego w szkole w Polsce więc, w 

trakcie wyjazdu, miała już opanowane pewne podstawy języka umożliwiające porozumiewanie się w 

nieskomplikowanych sytuacjach codziennych. W sytuacjach wymagających większych kompetencji językowych, 

uczniowie posługiwali się językiem angielskim.  

W trakcie tygodniowego pobytu, zorganizowano 3 studwudziesto minutowe zajęcia z języka hiszpańskiego 

prowadzone przez tzw. native speakera.  

 Pobyt w Hiszpanii pozwolił nam zwrócić uwagę na szereg różnic kulturowych. Zaobserwowaliśmy różnice w 

rozkładzie dnia, porach i stylu posiłków, relacji nauczyciel-uczeń czy podejściem do punktualności. Dzięki gościnności 

rodzin hiszpańskich, mieliśmy okazję spróbować wielu typowych dań kuchni hiszpańskiej i poznać zwyczaje panujące 

w tych rodzinach.  

 W trakcie wyjazdu nasi uczniowie pokazali, że są samodzielni i dobrze zintegrowali się w grupie. 

W dniach 13.05 – 20.05. 2019 uczniowie ze szkoły L’Esperança przyjeżdżają z rewizytą do Polski.  

 W przyszłości, planujemy kontynuować współpracę między szkołami również po zakończeniu wymiany 

uczniowskiej. Chcemy stale pogłębiać świadomość kulturową młodzieży z naszej szkoły i szlifować kompetencje 

językowe. 


