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Курсове по испански в Аликанте 2019 г.

Аликанте е разположен в самия център на Коста Бланка, един от най-големите
риболовни центрове в областта Валенсия. Пристанищният град е в непосредствена
близост със старинната крепост Санта Барбара.
Училището в Аликанте е създадено през 1998 г.
и вече 20 години организира езикови курсове и
летни езикови лагери. Акредитирано е от
Институт Сервантес и е част от мрежата от
асоциирани
образователни
центрове
на
института. Това е гаранция за високо качество
на предоставяните услуги, в съответствие с
изискванията и критериите на Институт
Сервантес.
Сградите на училището са разположени в центъра на града и предлага следните
условия:
-

23 големи и климатизирани класни стаи с приятна атмосфера;
аудиовизуално оборудване във всички учебни зали;
WiFi връзка;

-

Компютърна зала;
Библиотека;
Място за отдих;
Кафене.

Училището предлага разнообразни варианти за обучение – целогодишно обучение за
възрастни, летни езикови лагери за деца или обучения по индивидуална програма.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с роден испански и
дългогодишен опит. Групите по испански са до 15 обучаеми, но средният им размер
обикновено е между 8 и 12.
Стандартно обученията се провеждат сутрин, а в следобедните часове са организирани
допълнителни занимания, екскурзии и спортове.
I.

Курсове по испански

Училището в Аликанте предлага курсове с различна интензивност и/или насоченост.

Стандартен курс
– 15 уч.часа седмично по 50 минути
– Курсът комбинира изучаване на граматични структури, разговорна лексика,
развитие на писмените езикови умения, както и устна практика.
Интензивен курс
– 25 уч.ч. по 50 мин.
– Курсът се състои от 5 уч.ч. на ден, с акцент върху комуникацията. Ролеви игри,
разговори и културни аспекти от комуникационна гледна точка.

II.

Настаняване

1. Настаняване в апартамент
Освен самостоятелна стая със собствен гардероб за лични вещи и бюро за учене, всеки
апартамент разполага с общо пространство с кухня, всекидневна и баня. По този начин
се стимулира комуникацията между курсистите от различни страни в света, готвейки и
хранейки се заедно.
Всички
апартаменти
са
напълно
обзаведени
и
оборудвани,
за
да
предоставят максимално удобство на
курсистите. Разполагат и с пералня. Не се
предлагат обаче спални комплекти и
кърпи, и курсистите трябва да си донесат
лични такива. Настаняването е в
самостоятелни стаи, но при двама
курсисти, пристигащи заедно, могат да се
настанят и в двойна стая.
2. Настаняване в семейство
Семействата, в които се настаняват курсистите, са внимателно подбрани.
Настаняването в семейство е чудесна възможност за практикуване на езика в естестена
среда и опознаване на испанската култура отблизо. Във всички семейства има
интернет достъп и се предоставят спално бельо и хавлии, както и пране на дрехите ви.
Може да се избира
между настаняване с
включени закуска и
обяд/ вечеря, или пълен
пансион (закуска, обяд и
вечеря).
Настаняването
е
в
самостоятелни стаи, но
при двама курсисти,
пристигащи
заедно,
могат да се настанят и в
двойна стая.
Пристигане:
събота,
заминаване: събота.
Възможност за извънкласни дейности
Всеки делничен ден след чсовете по испански училището организира извънкласни
дейности и екскурзии, в които курсистите могат да вземат участие. Сред тези дейности
са посещение на крепостта в Аликанте, туристическа обиколка в града, посещение на
замъка Санта Барбара, уроци по танци, екскурзия до Валенсия, испанско кино и др.
при пристигане на място в училището можете да получите информация за графика и
цените на тези дейности в съответната седмица.

III.

Цена

Пакетната цена за 2 седмици включва:
 Две седмици обучение по испански език – 15 или 25 уч. часа седмично;
 Две седмици настаняване в самостоятелна стая в семейство или в апартамент;
 Храна на база полупансион или пълен пансион (при настаняване в семейство);
 Регистрационна такса;
 Депозит за учебни материали;
 Тест за определяне на ниво;
 Културна програма;
 Сертификат за завършен курс;
-

2-седмичен стандартен езиков курс /15 уч.ч. х 50 мин. седмично/:
При настаняване в самостоятелна стая в споделен апартамент, без храна – 460 евро
При настаняване в самостоятелна стая в семейство, полупансион – 630 евро
При настаняване в самостоятелна стая в семейство, пълен пансион – 658 евро

-

2-седмичен интензивен езиков курс /25 уч.ч. седмично/:
При настаняване в самостоятелна стая в споделен апартамент, без храна – 520 евро
При настаняване в самостоятелна стая в семейство, полупансион – 690 евро
При настаняване в самостоятелна стая в семейство, пълен пансион – 718 евро

След приключване на езиковия курс и връщане на учебниците на училището, както и
след напускане на мястото на настанвяне в добър и чист вид, се възстаноява депозита
от 30 евро, който е включен в пакетната цена.
Доплащане (по избор):
- еднопосочен трансфер – 40 евро;
- двупосочен трансфер – 80 евро;
IV.
Пътуване
Транспортът не е включен в цената. До Аликанте има директни полети на Wizz Air в
сряда и неделя, и Bulgaria Air.
V.
Записване
Езикова школа АКЦЕНТ е официален представител на Proyecto español и включените в
асоциацията испански езикови училища. Записването за курс в Испания става
минимум 3 седмици преди началната дата, като се попълва регистрационен формуляр,
подписва се договор с Езикова школа “Акцент” и се внася депозит от 300 лева. След
потвърждение от училището, превеждате цялата такса за курса по сметката на Proyecto
español. След това внесеният депозит се възстановява по вашата сметка.
За всякакви въпроси и уточнения, моля свържете се с нас на:
ЕЗИКОВА ШКОЛА АКЦЕНТ
ул. Георги Бенковски 21, ет. 1
тел. 983 42 28, 0888 591605
e-mail: info@accentschool.net
www.accentschool.net

