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Oferta praktyk w ramach programu Erasmus + 

Wszystkie koszty pobytu praktykanta pokrywa stypendium programu Erasmus+. 

Stowarzyszenie Kulturalne Polonia w Galicji istnieje od roku 2006. Zrzeszamy rodziny polskie i polsko-
hiszpańskie z terenu całej Galicji. W ramach naszej działalności prowadzimy polską szkołę sobotnią dla 
dzieci, kursy jęz. polskiego dla dorosłych i polską bibliotekę. Organizujemy też spotkania okolicznościowe 
dla naszych rodaków oraz wydarzenia mające na celu promocję polskiej kultury wśród miejscowej 
społeczności. Wszystkie nasze działania odbywają się w duchu dwujęzyczności i wielokulturowości. 
Współpracujemy z Ambasadą RP w Hiszpanii, Polskim Konsulatem Generalnym w Madrycie, Konsulem 
Honorowym w Vigo, Polskim Biurem Turystyki w Madrycie, z innymi stowarzyszeniami polonijnymi oraz 
instutycjami lokalnymi zainteresowanymi naszym krajem. 

Nasza siedziba mieści się w stolicy Galicji w Santiago de Compostela. To miasto odwiedzane przez licznych 
turystów i przelgrzymów, przybywających tutaj szlakami jakubowymi z całego świata. Zabytkowa starówka 
Santiago w roku 1985 została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Unesco. W ciągu roku 
akademickiego, miasto tętni życiem studenckim, dzięki jednemu z najstarszych uniwersytetów na świecie. 
Wielu członków Stowarzyszenia to również byli ex-Erasmusi, którzy trafili do Galicji w ramach wymiany 
studenckiej. Mimo swojego międzynarodowego charakteru i dość zróżnicowanej oferty kulturalnej, jest to 
miejsce przystępne cenowo, z dużą bazą mieszkań pod wynajem, w którym, jak wielu z nas już to 
sprawdziło, dość łatwo się utrzymać ze stypendium. 

Poza kilkoma większymi miastami, Galicja ma również do zaoferowania cuda natury tj. piaszczyste plaże, 
parki krajobrazowe, niewysokie góry oraz wiele mniejszych miejscowości z perełkami architektury oraz całe 
mnóstwo festiwali i fiest promujących lokalną kulturę. Jest też świetnym miejscem wypadowym do 
zwiedzania północy Portugalii. 

 
Czas praktyk: 3-10 miesięcy (szczególnie w miesiącach od września do czerwca)  
 
Obowiązki praktykanta: 

 Prowadzenie zajęć z dziećmi (od 2 do 11 lat) w ramach Polskiej Szkoły w Galicji 
 Nauczanie jęz. polskiego jako obcego w ramach kursów dla dorosłych 
 Prace konserwacyjne przy uzupełnianiu księgozbioru w Polskiej Bibliotece w Galicji 
 Wsparcie zarządu w pracach administracyjnych (prowadzenie korespondencji, promocja działań 

Stowarzyszenia w mediach społecznościowych itp.) 
 Pomoc w organizacji i uczestnictwo w wydarzeniach z życia Stowarzyszenia 

 
Wymagania względem praktykantów:  

 Znajomość jęz. polskiego oraz mile widziana znajomość jęz. hiszpańskiego lub angielskiego na 
poziomie komunikatywnym. 

 Chęć do pracy w sposób kreatywny z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym (mile widziane 
będzie doświadczenie lub wykształcenie pedagogiczne). 

 Inicjatywa, duża samodzielność, ale też umiejętność pracy w zespole. 
 Mile widziane będą osoby, które mają ciekawe hobby (np. z zakresu muzyki, tańca, fotografii), 

którym chciałyby się podzielić  z naszymi uczniami oraz z doświadczeniem w obsłudze mediów 
społecznościowych. 

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres info@poloniaengalicia.com 
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