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San Sebastian - Curso de metodología y cultura [LAC-T]
Lokalizacja
San Sebastian unikalne połączenie kultury hiszpańskiej i baskijskiej, uważane za jedno z najprzyjaźniejszych
miast w Europie. Odnajdą się tu zarówno fani kultury (liczne muzea, festiwale), jak i gastronomii (w mieście
znajduje się 16 restauracji oznaczonych gwiazdką Michelin, jak i tanie, popularne bary studenckie), a także
nocnego życia czy fanów natury (przepiękne nadmorskie ścieżki turystyczne i rowerowe czy bliskość
Pirenejów). Słynne i popularne są również tutejsze plaże - to miejsce zarówno do wypoczynku, jak i
różnorodnych aktywności (surfing, nurkowanie).
Nasza szkoła zlokalizowana jest w odległości zaledwie 10-minutowego spaceru od centrum miasta i znanej
wśród surferów plaży - Zurriola. Sąsiedztwo (Eguia) jest interesujące - znajduje się tu m.in. Tabakalera czy
Cristina Enea Park. Budynek jest elegancki i nowoczesny - został zaprojektowany na potrzeby szkoły
językowej. Mamy przestronne i doskonale wyposażone sale lekcyjne. Do dyspozycji studenci mają też
pracownię komputerową, bibliotekę oraz duży taras. Dostępne są także maszyny z przekąskami i napojami.
W całym budynku Wi-Fi.
Program szkolenia
Este curso está especialmente disenado para Profesores de E/LE no nativos y que se dedican a la ensenanza
del Espanol o que tienen en perspectiva hacerlo. Mínimo nivel de Espanol requerido: B1.
Laboratorio de intercambio de experiencias y acción. El curso como una magnífica oportunidad para
intercambiar experiencias, además de adquirir, reflexionar y compartir las características de la profesión.
Todo ello, en un ambiente multicultural e internacional que enriquece el desarrollo personal y profesional
de todos los participantes.
CONTENIDO GENERAL DE LOS CURSOS DE VERANO
- Análisis de la lengua: Revisión, análisis y reflexión teórica de los puntos gramaticales más difíciles de
aprender o asimilar.
- Metodología: Sesiones basadas en la ensenanza de E/LE con ideas prácticas de aplicación en el aula:
actividades para los primeros minutos de clase, secuencias de progresión de una clase de espanol,
presentación de nuevo lenguaje, tareas posibilitadoras y tareas comunicativas.
- Análisis y tipos de materiales pedagógicos: Creación de materiales, tipos de pruebas y tareas,
comprobación y explotación. Análisis de materiales y manuales de ensenanza en el mercado.
- Cultura: Sesiones para acercarnos a la diversidad y riqueza cultural en Espana: sus distintas lenguas, sus
costumbres y/o sistemas educativos.
- Intercambio de experiencias: Problemas y soluciones en las dinámicas de ensenanza y aprendizaje del
espanol.
- Observaciones de clases: La observación como herramienta de formación. Análisis de clases impartidas
por profesorado del centro. Reflexión y comentario sobre lo observado.
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Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 30×45 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 (30×45 min./tydz.)+akademik, pokój 1-osobowy, śniadanie

1470 EUR

786 EUR

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

1646 EUR

610 EUR

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

1401 EUR

855 EUR

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

1582 EUR

674 EUR

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

1200 EUR

1056 EUR

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

1100 EUR

1156 EUR

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

1290 EUR

966 EUR

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

1410 EUR

846 EUR

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

1170 EUR

1086 EUR

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

1260 EUR

996 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (30×45 min./tydz.) w cenie 810 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1446 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.)

810 EUR

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

1470 EUR

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

1646 EUR

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

1401 EUR

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

1582 EUR

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

1200 EUR

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

1100 EUR

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

1290 EUR

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

1410 EUR

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

1170 EUR

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

1260 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:
28-05-2023--16-09-2023: 58.00 EUR/tydz. (30, kurs+akademik 1 osob. BB)
28-05-2023--16-09-2023: 73.00 EUR/tydz. (30, kurs+akademik 1 osob. HB)
28-05-2023--16-09-2023: 50.00 EUR/tydz. (30, kurs+akademik 2 osob. BB)
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28-05-2023--16-09-2023: 67.00 EUR/tydz. (30, kurs+akademik 2 osob. HB)
28-05-2023--16-09-2023: 45.00 EUR/tydz. (30, kurs+mieszkanie dzielone 1 osob. BO)
28-05-2023--16-09-2023: 36.00 EUR/tydz. (30, kurs+mieszkanie dzielone 2 osob. BO)
28-05-2023--16-09-2023: 25.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 1 osob. BB)
28-05-2023--16-09-2023: 23.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 1 osob. HB)
28-05-2023--16-09-2023: 21.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 2 osob. BB)
28-05-2023--16-09-2023: 18.00 EUR/tydz. (30, kurs+rodzina 2 osob. HB)
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