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Malaga - Espanol para profesores [MI-T]

Lokalizacja
Malaga - miasto zabytków. Znajdziesz tu ślady Fenicjan, Rzymian, Muzułmanów i Chrześcijan. Znajduje się
tu jeden z najstarszych teatrów rzymskich, a także Alcazaba, Zamek Gibralfaro, Katedra czy Pałac Custom.
Malaga to także miasto pełne ogrodów, palm, parków i fontann. Przybywający tu podróżni doceniają
tutejsze muzea i bogaty program artystyczny. To miasto wielu cywilizacji, miasto kultury i sztuki, a także miejsce narodzin sławnego Picasso.
Szkoła mieści się w luksusowej dzielnicy willowej na przedmieściach Malagi. Okolica oferuje idealne
warunki do wypoczynku - w odległości krótkiego spaceru położone są malownicze plaże, a dojazd do
centrum miasta zajmuje jedynie 15 minut. Szkoła to rozległy kampus, na terenie którego znajdują sale
lekcyjne, jak też rezydencja, gdzie zakwaterowani mogą być studenci. Uczestnicy na miejscu mogą korzystać
m.in. z klimatyzowanych i wyposażonych w multimedia sal lekcyjnych, biblioteki z czytelnią, centrum
komputerowego, Wi-Fi, basenu i kilku tarasów, salonu studenckiego z telewizorem, sali kinowej, sali
tanecznej i sportowej, profesjonalnej kuchni (dostępnej dla uczestników kursów gotowania), całodobowej
recepcji, restauracji i baru.
Program szkolenia
Hiszpański dla nauczycieli - kurs metodyczny dla nauczycieli języka hiszpańskiego
Liczba zajęć w kursie:
a) kurs ogólny hiszpańskiego na poziomie zaawansowanym (min. C1) - 4 zajęcia dziennie (20 zajęć w
tygodniu)
b) kurs metodyczny w języku hiszpańskim, dotyczący nauczania języka hiszpańskiego jako obcego - 2 zajęcia
dziennie (10 zajęć w tygodniu)
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Kurs metodyczny porusza zagadnienia takie jak:
- interakcje w klasie
- technologia na zajęciach lekcyjnych
- używanie gier, piosenek, zabaw i innych tego typu metod podczas zajęć
- kultura hiszpańska w klasie
- warsztaty tematyczne
- i inne
W cenie kursu zawiera się:
- kurs (ogólny + metodyczny, zgodnie z opisem powyżej)
- materiały i podręczniki do kursu
- dostęp do centrum naukowego w szkole
- darmowy dostęp do Internetu i Wi-Fi na terenie szkoły
- darmowa wycieczka po Maladze
- powitalny aperitif
- możliwość udziału w zajęciach kulturalnych po lekcjach (bezpłatne - np. imprezy wieczorne, wieczory
filmowe, zajęcia flamenco, zajęcia z aerobiku, zajęcia z salsy; płatne dodatkowo np. wycieczki całodzienne do
Granady, Sewilli, Cordoby, weekendowa wycieczka do Maroko, wieczór tapas, zajęcia sportowe typu golf i
tenis)
- możliwość korzystania z basenu, znajdującego się na terenie szkoły
- certyfikat po kursie
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 30×50 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: 2023-07-17.
Dostępne opcje
Poniżej przedstawiamy orientacyjne koszty pakietów kurs+zakwaterowanie, przeliczone na walutę rozliczeń
grantu tj. EUR. Propozycje te uwzględniają dozwolone przesunięcia środków między poszczególnymi
kategoriami wydatków, tak aby całość kosztów była pokryta z grantu. W kolumnie kieszonkowe podana jest
szacunkowa kwota, jaka pozostanie na dodatkowe wyżywienie, dojazdy komunikacją miejską itp w
zależności od wybranej opcji zakwaterowania. Wydatki z kieszonkowego nie wymagają dokumentowania
rachunkami.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (30×50 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1298 EUR

958 EUR

kurs (30×50 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1176 EUR

1080 EUR

kurs (30×50 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, śniadanie

1480 EUR

776 EUR

kurs (30×50 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1424 EUR

832 EUR

kurs (30×50 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1656 EUR

600 EUR

kurs (30×50 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1375 EUR

881 EUR

kurs (30×50 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1297 EUR

959 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (30×50 min./tydz.) w cenie 920 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1336 EUR.
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Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
2 tyg.
kurs (30×50 min./tydz.)

920 EUR

kurs (30×50 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1298 EUR

kurs (30×50 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1176 EUR

kurs (30×50 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, śniadanie

1480 EUR

kurs (30×50 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1424 EUR

kurs (30×50 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1656 EUR

kurs (30×50 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1375 EUR

kurs (30×50 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1297 EUR

Uwaga:
1. Grant Erasmus+ obejmuje także kwotę 350 EUR na każdego uczestnika projektu. Wg informacji
uzyskanych z Agencji Narodowej istnieje możliwość przesunięcia tych pieniędzy na dopłatę do kosztów
kursu - w przypadku wyboru droższego kursu.
2. Szczegółowe informacje na temat kwot przyznawanych grantów można znaleźć tutaj.
3. Obowiązują dopłaty sezonowe w okresie:
04-06-2023--02-09-223: 56.00 EUR/tydz. (30, kurs+mieszkanie dzielone 1 osob. BO)
04-06-2023--02-09-223: 56.00 EUR/tydz. (30, kurs+mieszkanie dzielone 1 osob. BO)
04-06-2023--02-09-223: 56.00 EUR/tydz. (30, kurs+rezydencja 1 osob. BB)
04-06-2023--02-09-223: 56.00 EUR/tydz. (30, kurs+rezydencja 1 osob. BO)
04-06-2023--02-09-223: 56.00 EUR/tydz. (30, kurs+rezydencja 1 osob. HB)
04-06-2023--02-09-223: 56.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 1 osob. HB)
04-06-2023--02-09-223: 56.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 2 osob. HB)
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