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Przed przystąpieniem do realizacji projektu odbyłam przygotowanie językowe prowadzone przez OK           

English w Skórzewie. Kurs językowy obejmował podstawowe zwroty i zagadnienia niezbędne do nawiązania             
komunikacji i odbycia podróży. 

Zakupiłam także książki: „Hiszpański niezbędne zwroty i wyrażenia”, „Hiszpański kurs podstawowy”,           
„Gramatyka z ćwiczeniami – hiszpański”, „Praktyczny kurs języka hiszpańskiego”. Dzięki tym pozycjom            
książkowym mogłam samodzielnie zdobywać wiedzę. Skontaktowałam się ze Szkołą Języków Obcych           
„Glossa”, która pomogła mi w rezerwacji kursu języka hiszpańskiego w szkole don Quijote w Barcelonie w                
wymiarze 25 godzin tygodniowo. 

Samodzielnie dokonałam zakupu biletu lotniczego linii lotniczej Rayanair do Barcelony Girony z            
naszego lotniska w Poznaniu. Za pomocą strony internetowej dokonałam rezerwacji mieszkania w Barcelonie.             
Ponieważ z lotniska Barcelona Girona do Barcelony jest około 80 km skontaktowałam się z miejscowym               
przewoźnikiem, który odbierze mnie z lotniska i przewiezie do miejsca docelowego. Przed wyborem             
mieszkania prześledziłam mapę Barcelony, odnalazłam szkołę, w której miałam odbyć kurs i poszukałam             
mieszkania w jej pobliżu. Przed wyjazdem skontaktowałam się z właścicielem mieszkania, ustaliłam sposób             
płatności i konieczność otrzymania rachunku za pobyt. Dowiedziałam się też, że w moim mieszkaniu będę               
miała pościel i ręczniki. 

Następnie prześledziłam informacje na temat Barcelony i przewodniki. Dokonałam także zakupu           
jednego z nich- „Spacerem po Barcelonie”. Dowiedziałam się, że miejscem wyjątkowym i koniecznym do              
odwiedzenia jest Sagrada Famili. Zakupiłam bilety do tej atrakcji turystycznej za pomocą strony internetowej.              
Następnie opracowałam plan zwiedzania z podziałem na poszczególne tygodnie, tak aby zobaczyć jak             
najwięcej. Postanowiłam także sprawdzić charakterystyczne potrawy hiszpańskie, ich nazwy i składniki , aby             
móc świadomie na miejscu delektować się smakiem poszczególnych potraw. Zapoznałam się także ze             
zwyczajami Hiszpanów, sposobem spędzania czasu wolnego i rytmem dnia. Dokonałam także zakupu polisy             
ubezpieczeniowej i uzyskałam ubezpieczenie zdrowotne EKUZ. 
 
Wnioski: 

● pierwszy raz samodzielnie dokonałam zakupu biletu lotniczego, zapoznałam się z mapą Barcelony, 
środkami komunikacji, 

● zapoznałam się z podstawowym słownictwem niezbędnym do odbycia podróży i komunikacji, 
● poczułam się bardziej pewna siebie i otwarta na nowe wyzwania, 
● samodzielnie opracowałam harmonogram zwiedzania. 

 


