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Hiszpański system edukacyjny

- zaczynają szkołę w wieku 6 lat

- 6 lat szkoły podstawowej

- 4 lata szkoły średniej

- 2 lata przygotowania do Bachillerato (matury) lub szkoła zawodowa

System oceniania

od 1 do 10, ocena pozytywna zaczyna się od 5



Praca nauczycieli

Pensum to 20 lekcji po 50 minut

plus 7 godzin w szkole: spotkania zespołów, zajęcia wyrównawcze, zastępstwa, spotkania z 

rodzicami.

System awansu opiera się na punktach gromadzonych za zdane egzaminy, działania, szkolenia, 

projekty  itp.

Aby zostać nauczycielem trzeba zdać państwowy egzamin, podobno bardzo trudny. Jest wielu 

chętnych i duża selekcja, za to po jego zdaniu ma się pewność zatrudnienia.



Struktura szkoły

Podobna do naszej, ale dużo bardziej formalna.

Zespoły spotykają się często, zwykle raz na tydzień.

Każdy zespół ma swój pokój do przygotowań, jest też wspólny pokój nauczycielski z wieloma 

komputerami i drukarkami.

Zespoły przedmiotowe ustalają zakres i terminy sprawdzianów, analizują wyniki, wyznaczają 

uczniów do zajęć wyrównawczych.

Każdego dnia jest sześć 50-minutowych lekcji, zaczynają się o 8:40.



Spotkanie zespołu nauczycieli 
języka angielskiego.



Ciekawe elementy pracy szkoły

- Dias de convivencia: starsi uczniowie organizują zajęcia i aktywności prospołeczne dla 

młodszych

- Proyecto artistico: rocznik kończący szkołę maluje kopię słynnego obrazu na ścianie szkoły 

- Co druga przerwa trwa minutę, a co druga jest zdecydowanie dłuższa (15 i 29 minut)

- Duże zaangażowanie nauczycieli (11 osób na spotkaniu przygotowującym wizytę Erasmus!)



Obostrzenia sanitarne były skrupulatnie przestrzegane: małe klasy, ławki pojedyncze, 
okna i drzwi cały czas otwarte, maseczki obowiązkowe dla wszystkich.



Mój pomysł na prowadzenie zajęć w Hiszpanii

- Ochotnicy z moich  klas języka angielskiego przygotowali filmiki na temat polskiej kuchni, 

swojego pokoju, miejsc w Bolesławcu, zajęć w czasie wolnym, pogody.

- W Hiszpanii prowadziłam zajęcia na te tematy, podczas których wykorzystałam te filmiki

- Uczniowie hiszpańscy, w miarę swoich możliwości opowiadali o swojej kuchni, zajęciach, 

miejscach w mieście itp.; niektórzy także robili filmiki, abym mogła je pokazać w Polsce



Przykładowy filmik przygotowany przez uczennicę klasy 1b.

https://docs.google.com/file/d/1R7bxPjRfAwTRlONcQ1q_-C0NyT6C_zEj/preview


Nagrywamy filmik na temat paelli, tradycyjnego hiszpańskiego dania.



Kontynuacją tego wyjazdu będzie kolejny mini-projekt po 
angielsku:

Moja grupa hiszpańska chce zorganizować dzień kuchni 
hiszpańskiej. 

Niedługo spotkamy się z Hiszpanami online, oni podadzą moim 
uczniom po angielsku kilka przepisów ich narodowej kuchni, 

które potem wypróbujemy. 
Efekty przedstawimy naszym hiszpańskim partnerom za pomocą 

opisanych zdjęć w języku hiszpańskim lub angielskim.



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN :-)


