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Pierwszym krokiem przed przystąpieniem do realizacji projektu było zapisanie się na kurs            
j. hiszpańskiego. Przygotowanie językowe prowadzone przez OK English w Skórzewie. Kurs językowy            
obejmował podstawowe zwroty i zagadnienia niezbędne do nawiązania komunikacji i odbycia podróży. 

Kupiłam 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 ENFOREX w Barcelonie w               
wymiarze 20 godzin tygodniowo. Jednocześnie korzystając z Internetu zapoznawałam się z mapą Hiszpanii             
oraz wyznaczyłam trasę, którą mam do pokonania. Wybrałam lot samolotem linii Ryanair i przystąpiłam do               
kupna biletów w obie strony. Wylot miałam z Poznania do Barcelony Girona i z powrotem z Barcelony Girona                  
do Poznania.  

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. Wszystkie      
przygotowania robiłam samodzielnie. 

Następnym etapem było zapoznanie się z państwem do którego pojadę. Korzystając z Internetu             
zapoznałam się z podstawowymi wiadomościami o stolicy kraju, liczebnością ludności, walutą, kulturą i             
zwyczajami. Interesowała mnie również kuchnia hiszpańska. Kupiłam mapę Barcelony oraz oglądałam           
zdjęcia, wyszukiwałam najciekawsze miejsca, które warto zobaczyć w Barcelonie. Dowiedziałam się, że            
zabytkiem, który należy zwiedzić jest Sagrada Familia, ale są problemy z nabyciem biletów z powodu długich                
kolejek. Skorzystałam z Internetu i kupiłam bilet przez Internet. 

 

Wnioski: 

● pierwszy raz dokonałam samodzielnie zakupu biletów lotniczych przez Internet, 
● samodzielnie przygotowałam  plan podróży, 
● odbyłam kurs językowy przygotowawczy, który umożliwił mi podstawową komunikację, 
● zapoznałam się z planem miasta  Barcelona i zaznaczyłam punkty, które warto zwiedzić. 

 

 


