
Stowarzyszenie Polskie w Granadzie „SAMI SWOI” 

Asociación Polaca de Granada “SAMI SWOI” 

C/ Ribera del Beiro, 45, 5ºC 18013 Granada (Hiszpania) 

asociacion.sami.swoi@gmail.com www.samiswoi.org.es 

www.facebook.com/poloniagranada 

Aby odbyć praktyki w Hiszpanii wymagana jest Umowa o praktyki podpisana przez Uczelnię. Wszystkie 

koszty pobytu praktykanta pokrywa stypendium programu Erasmus+. 

Osoba polskojęzyczna do prowadzenia zajęć z dziećmi 

w Stowarzyszeniu Polskim „Sami Swoi” w Granadzie (Hiszpania) 

 

Stowarzyszenie Polskie „Sami Swoi” w Granadzie istnieje od stycznia 2014 roku. Prowadzi 

weekendową Szkółkę Polską dla dzieci z polsko-hiszpańskich rodzin, kursy języka polskiego jako obcego 

oraz organizuje rozmaite wydarzenia o charakterze społeczno-kulturalnym skierowane do Polaków 

zamieszkałych w okolicy Granady oraz ich rodzin. W przeszłości kilkakrotnie gościło praktykantów z 

polskich uniwersytetów w ramach Programu Erasmus+. 

Jesteśmy młodym i dobrze zorganizowanym niewielkim zespołem skupiającym swoje działania na 

pracy z dziećmi polskiego pochodzenia oraz szerzeniu polskiej kultury. Organizowane przez nas 

wydarzenia służą zacieśnianiu więzi wśród lokalnej Polonii i sprzyjają integracji międzykulturowej. 

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Granadzie, malowniczej miejscowości położonej w sercu 

Andaluzji, największego autonomicznego regionu Hiszpanii, znajdującego się na samym południu kraju. 

Granada jest dużym ośrodkiem turystycznym ze względu na piękny kompleks pałacowy Alhambrę oraz 

zabytkową dzielnicę arabską Albaicin (obydwa wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Unesco). W 

Granadzie znajduje się jeden z najstarszych uniwersytetów w Hiszpanii (Uniwersytet w Granadzie 

założony w 1531 r.), który słynie z licznych wymian studenckich (m.in. ze względu na fakt, iż koszt życia 

tutaj jest wyjątkowo niski w porównaniu do innych większych hiszpańskich miast), przez co przez cały 

rok w Granadzie przebywa wielu obcokrajowców, nadając jej międzynarodowy charakter.  

 

Czas praktyk: 3-5 miesięcy (z wyjątkiem miesięcy letnich: lipca, sierpnia i września) 

 

Cel praktyk: 

 Prowadzenie zajęć z dziećmi polskiego pochodzenia w wieku przedszkolnym w ramach 

weekendowej Szkółki Polskiej. 

 

Zakres obowiązków: 

 Nauczanie języka polskiego przez zabawę. 

 Drobne prace administracyjne (prowadzenie korespondencji, promocja działań Stowarzyszenia w 

mediach społecznościowych itp.). 

 Pomoc w organizacji i uczestnictwo w wydarzeniach z życia Stowarzyszenia. 

 

Wymagania względem kandydatów: 

 Student/absolwent kierunku pedagogicznego lub osoba z doświadczeniem w pracy z dziećmi w 

wieku przedszkolnym. 

 Znajomość języka polskiego na poziomie natywnym. 

 Znajomość języka hiszpańskiego lub angielskiego na poziomie komunikatywnym. 

 Umiejętność łatwego porozumiewania się z dziećmi, kreatywność i sumienność. 

 

Kontakt: Prosimy o przesłanie CV na adres asociacion.sami.swoi@gmail.com. 


