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Malaga - Cursos de Formación ELE no nativos presencial
(Curso de Iniciación) [CEI-T]
Lokalizacja
Malaga jest atrakcyjnym miastem o bogatej kulturze i akademickiej atmosferze. Historia Malagi ma prawie
3,000 lat i sięga czasów Fenicjan, którzy złożyli miasto. Później była ona doświadczana przez rządy rzymskie
i arabskie, po czym w XV wieku została odzyskana przez katolickich królów Hiszpanii. Zróżnicowana
przeszłość Malagi jest widoczna np. w rzymskim amfiteatrze "El Teatro Romano" i arabskiej fortecy "La
Alcazaba". Miasto może się również pochwalić bogatą muzyczną i artystyczną historią - zaciekawieni
studenci bez trudu mogą znaleźć "Plaza de la Merced", gdzie urodził się Pablo Picasso.
Nasza szkoła położona jest w uroczym sąsiedztwie Pedregalejo, dzielnicy mieszkaniowej położonej 10 min
na wschód od Śródmieścia Malagi. Pedregalejo było początkowo wioską rybacką, później przyłączono ją do
Malagi, chociaż jej przeszłość wciąż jest tu widoczna poprzez dużą ilość łodzi rybackich i restauracji
serwujących owoce morza, umiejscowionych wzdłuż malowniczego wybrzeża. Plaże Pedregalejo są oddalone
od szkoły tylko 2 minuty spacerem i oferują nieograniczone możliwości rekreacji oraz wypoczynku.
Program szkolenia
Curso de formación para profesores de espanol como lengua extranjera (ELE) que deseen mejorar, ampliar
y reciclar sus conocimientos y habilidades en la ensenanza de la lengua y cultura espanolas.
A quién va dirigido: A profesores activos de espanol como lengua extranjera no nativos o nativos que
realizan su actividad fuera del territorio espanol.
Cursos para Profesores de ELE
Si la técnica es aquello que los profesores utilizamos hasta que llegamos a ser profesores, en CEI queremos
ayudarte a que continúes creciendo y puedas seguir sintiendo el entusiasmo de ensenar el espanol a partir
de nuevas capacidades y recursos.
Ensenar es emocionar. Por ello, hemos disenado para ti estos cursos en el que tratar diferentes aspectos de
la didáctica del espanol desde un enfoque basado en la experiencia y la reflexión.
El diseno instructivo del curso conjuga con equilibrio la formación desde la práctica, para llegar a la teoría, y
desde la teoría como ejercicio también práctico. El aprendizaje es siempre una experiencia subjetiva que
tiene lugar en hechos concretos. Por ello, desde el primer día, nuestra visión de la ensenanza de la lengua
espanola se apoya y presta especial atención al uso de diferentes materiales didácticos, de naturaleza tanto
digital como física. Se trata de un curso multidispositivo con el que incentivar tu propio aprendizaje por
descubrimiento a partir de recursos audiovisuales, en línea, juegos, audios y material en papel.
Sabemos que tú eres tu propio mejor profesor, por ello nuestra atención es personalizada y se ajusta a tus
intereses y necesidades en todo momento.
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-----------------------Curso de Iniciación
Este curso está destinado a profesores de espanol y proporciona la adquisición de nuevos conocimientos
lingüísticos y didácticos de fácil aplicación en sus propias clases. La formación se basa en la usabilidad. Por
ello, nuestro punto de partida es aprender a realizar lo mismo pero desde distintos puntos de vista.
Situamos las actividades como la mejora de la creatividad del profesor desde el reconocimiento de modelos
didácticos desde los que poder crecer más allá de lo ya aprendido.
Contenidos:
El programa exacto del curso se elabora en función de las necesidades de los profesores participantes a
partir del cuestionario que se envía antes del inicio del curso. Los contenidos pueden por tanto variar
dependiendo de las necesidades y solicitudes de los participantes. El programa a continuación es por tanto
un ejemplo con los contenidos más habituales.
Temas:
- Usos conflictivos del subjuntivo
- Usos conflictivos de ser y estar
- ELEmental querido Watson: misterios y enigmas en la clase de ELE (contrastes de pasados)
- Verbos con cambio de significado en presencia y ausencia de pronombres.
- Verbos de cambio
- De juego a juego y aprender que esto es muy serio ( gamificación y juego serio)
Información Práctica
- 30 Lecciones teóricas (1a semana)
- 10 Sesiones prácticas + 20 lecciones teóricas (2a semana)
Duración:
1a semana: clases teóricas
2a semana: clases teóricas + clases prácticas
Niveles: B2, C1 y C2
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 30×45 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: 2023-03-06,
2023-07-17, 2023-09-25.
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
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kurs (30×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1100 EUR

1156 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1020 EUR

1236 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1180 EUR

1076 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, pełne wyżywienie

1320 EUR

936 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1250 EUR

1006 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

1110 EUR

1146 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, pełne wyżywienie

1250 EUR

1006 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1180 EUR

1076 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (30×45 min./tydz.) w cenie 780 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1476 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
2 tyg.
kurs (30×45 min./tydz.)

780 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1100 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1020 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1180 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, pełne wyżywienie

1320 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1250 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

1110 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, pełne wyżywienie

1250 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1180 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:
01-07-2023--31-08-2023: 45.00 EUR/tydz. (30, kurs+mieszkanie dzielone 1 osob. BO)
01-07-2023--31-08-2023: 45.00 EUR/tydz. (30, kurs+mieszkanie dzielone 2 osob. BO)
01-07-2023--31-08-2023: 45.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 1 osob. BB)
01-07-2023--31-08-2023: 45.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 1 osob. FB)
01-07-2023--31-08-2023: 45.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 1 osob. HB)
01-07-2023--31-08-2023: 45.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 2 osob. BB)
01-07-2023--31-08-2023: 45.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 2 osob. FB)
01-07-2023--31-08-2023: 45.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 2 osob. HB)
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