
Zajęcia dla 23 uczniów z klas III a TT, 3bTH oraz 3aTE

rozpoczęły się 7 listopada 2020. Do tej pory odbyło się 10 spotkań,

11 zaplanowane jest na 17 kwietnia 2021.

Przed rozpoczęciem zajęć odbył się test diagnostyczny „ na 
wejście” 

Ewaluacja cząstkowa odbywała się w formie quizów 
sprawdzających słownictwo na platformie Quizizz

Przygotowując zajęcia wzięłam pod uwagę doświadczenie z 
poprzednich wyjazdów projektowych



Przygotowując 
zajęcia korzystałam 

z następujących 
podręczników 
zawodowych:



Uczniowie nabyli następujące
umiejętności językowe, które będą 

im przydatne w trakcie stażu:

• Zachowanie się w czasie podróży, odprawa na lotnisku, rozmowa z obsługą
samolotu i lotniska.

• Orientacja w terenie, pytanie o drogę i wskazywanie drogi.

• Udzielanie informacji turystycznej. Planowanie wycieczki w zależności od 
profilu osobowego klienta.

• Przygotowywanie materiałów promocyjnych hotelu i biura podróży.

• Prowadzenie rozmów z klientami, dokonywanie rezerwacji pobytu, rezerwacji
transportu, wysyłanie listów w odpowiedzi na rezerwację.

• Wypełnianie formularzy dotyczących zakwaterowania i wykwaterowania gości.

• Sporządzanie kalkulacji pobytu, kalkulacji wycieczki.

• Tworzenie CV i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

• Udzielanie informacji dotyczącej udogodnień hotelowych oraz usług
dodatkowych.

• Udzielanie odpowiedzi na reklamacje klientów, zachowanie wobec trudnego
klienta.

• Symptomy i objawy choroby, wizyta u lekarza. Pierwsza pomoc w nagłym
wypadku.



• Uczniowie szczególnie chętnie wykonywali 
zadania w parach i grupach, symulujące 
rzeczywiste sytuacje, które mogą im się 
przydarzyć w czasie praktyk jak na przykład:
- dialogi z gościem w trakcie procedur 
rezerwacji, zameldowania i wymeldowania

- prezentowanie oferty Biura Podróży
- udzielanie informacji turystycznej i informacji 
o usługach dodatkowych hotelu
W trakcie omawiania atrakcji turystycznych 
Andaluzji fantazja uczestników nie miała granic 
☺ efekty poniżej…















CUD MIÓD 
MALINA INVITE 
TO MYSTERIOUS 
AND AWESOME 
TRIP AMONG 
OGRANGE 
TREES…



HSH Select Casa Pilatos

In the heart of Seville, set within a short distance of Barrio Santa Cruz and 
Casa de Pilatos, HSH Select Casa Pilatos offers free WiFi, air conditioning 
and household amenities such as a microwave and coffee machine. Guests 
benefit from a balcony and a terrace.



Departure from Kraków 

For food lovers: all inclusive  

Wine Tasting



City break around Seville

By Crazy Travel Agency



Day 1

• Departure from Łódź in front of the 
ZSETH headquarters around 7:00 am

• Transfer from Łódź to Warsaw

• Departure from Warsaw

• Flight to Sevilla

• Transfer to the hotel

• Guadalquivir River Cruise. From the 
deck of the ship, you can see the 
most important historic buildings, 
colorful neighborhoods and bridges.

• Return to the hotel,

• Group integration

• Accommodation



Day 2

• Breakfast

• Full day tour of the capital of Andalusia - SEVILLA, the city of Carmen, 
Don Juan and Figaro

• Visiting the House of Pilate - the palace of the Dukes of Medinaceli, 
which combines the Renaissance and Mudejar styles.

• Walk along the streets of San Bartolome and Santa Cruz - the former 
Jewish Quarter.

• Visiting the museum dedicated to flamenco

• Visit to the Alcazar

• Visiting the cathedral,

• Visiting Maria Luisa Park with beautiful buildings from the Ibero-
American Exhibition

• Walk to Plaza de Torros - Bullfighting Arena

• free time

• return to the hotel

• flamenco dance lesson

• accommodation



Day 3

• Breakfast

• Checking out from the hotel

• Transfer to Malaga

• Visiting Malaga, including the Alcazaba fortress, the home of 
the famous painter Picasso, the Castillo Gibralfaro castle, 
watching the Teatro Romano, visiting the Cathedral of La 
Manquita,  visiting the Automobile Museum.

• Transfer to the airport

• Departure from Spain

• Flight to Warsaw

• Transfer from Warsaw to Łódż

• End of the trip in front of the ZSETH 









Wkrótce odbędą się ostatnie zajęcia projektowe, a na 

nich uczniowie napiszą test na zakończenie i odbędzie 

się końcowa ewaluacja.

Mamy nadzieję, że wyposażeni w specyficzne 

umiejętności językowe nasi uczniowie doskonale 

poradzą sobie w trakcie praktyk i uzyskają bardzo dobre 

oceny, a w przyszłości zdobędą dobrą pracę. 


