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Sewilla - Hiszpański Ogólny [CL-G]

Lokalizacja
Gorący klimat oraz temperament mieszkańców w połączeniu z mnogością zabytków i bogactwem wydarzeń
kulturalnych sprawiają, że Sewilla na długo pozostaje w pamięci przybywających tu gości. Lista atrakcji
zdaje się nie mieć końca: orientalna Złota Wieża przeglądająca się w szeroko rozlanej rzece Guadalquivir,
kamienne budynki żydowskiej dzielnicy Barrio Santa Cruz, dominująca nad miastem katedra z wieżą będącą
za czasów muzułmańskich minaretem, pełne orientalnego splendoru Alcazares Reales czy wreszcie
elegancka Plaza de Espana, gdzie barwne azulejos przedstawiają najważniejsze miasta Hiszpanii, a
pośrodku malownicze fontanny chłodzą rozgrzane powietrze. Spacerując wzdłuż wąskich, brukowanych
uliczek trudno się oprzeć magii miasta, w którym nieustannie słychać wystukiwane obcasami rytmy
flamenco, a z Plaza de Toros późnym wieczorem dochodzą dźwięki paso doble i pełne emocji okrzyki
wielbicieli corridy.
Szkoła zlokalizowana jest w centrum historycznej części miasta, niedaleko od słynnej katedry oraz pałaców
królewskich - Alcazares Reales.
Siedziba szkoły to typowa dla Sewilli kamienica z pełnym światła i roślinności wewnętrznym patio.
Klimatyzowane sale są komfortowo urządzone i wyposażone w nowoczesne pomoce naukowe. Uczestnicy
szkoleń mają do dyspozycji pokój do nauki indywidualnej, pracownię komputerową z dostępem do
Internetu oraz salę konferencyjną. Obszerna biblioteka szkolna poza słownikami, podręcznikami, zbiorami
ćwiczeń i literaturą oferuje także pomoce multimedialne. W wolnych chwilach ulubionym miejscem spotkań
jest zacienione patio, a dla spragnionych słońca przestronn taras dachowym z małym basenem.
Program szkolenia
Tematyka kursu skupia się na doskonaleniu umiejętności efektywnej komunikacji w języku hiszpańskim. W
tym celu podczas zajęć równomiernie rozwijane są wszystkie kluczowe funkcje języka: mówienie,
rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie. Podczas kursu duży nacisk położony jest na doskonalenie płynności
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wypowiedzi i rozumienia języka mówionego. Stałym elementem kursu są takie aktywności jak praca w
grupach, dyskusje czy odgrywanie ról. Dają one każdemu kursantowi maksymalnie dużo szans do
wypowiedzi w języku hiszpańskim. Lekcje prowadzone są w małych, wielonarodowych grupach, co sprawia,
że każdy z uczestników kursu ma dużo szans, aby w praktyce używać języka, którego się uczy.
Uzupełnieniem kursu jest organizowany przez szkołę program dodatkowy, który umożliwia dalsze
szlifowanie wiedzy zdobytej na zajęciach oraz poznawanie Hiszpanii, lokalnych tradycji i interesujących
miejsc.
Zajęcia są dostępne dla każdego poziomu zaawansowania - o przydziale do grupy decyduje test oraz
rozmowa z lektorem.
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 20 lub 25×50 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: dwa razy w
miesiącu.
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 (20×50 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

715 EUR

1541 EUR

kurs (20×50 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

675 EUR

1581 EUR

kurs (20×50 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

925 EUR

1331 EUR

kurs (20×50 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

835 EUR

1421 EUR

kurs (20×50 min./tydz.)+rezydencja, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

735 EUR

1521 EUR

kurs (20×50 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

775 EUR

1481 EUR

kurs (20×50 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, pełne wyżywienie

915 EUR

1341 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (20×50 min./tydz.) w cenie 435 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1821 EUR.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (25×50 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

815 EUR

1441 EUR

kurs (25×50 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

775 EUR

1481 EUR

kurs (25×50 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1025 EUR

1231 EUR

kurs (25×50 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

935 EUR

1321 EUR

kurs (25×50 min./tydz.)+rezydencja, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

835 EUR

1421 EUR

kurs (25×50 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

875 EUR

1381 EUR

kurs (25×50 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, pełne wyżywienie

1015 EUR

1241 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (25×50 min./tydz.) w cenie 535 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1721 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 (20×50 min./tydz.)

435 EUR

kurs (20×50 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

715 EUR

kurs (20×50 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

675 EUR

kurs (20×50 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

925 EUR

kurs (20×50 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

835 EUR

kurs (20×50 min./tydz.) + rezydencja, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

735 EUR

kurs (20×50 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

775 EUR

kurs (20×50 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, pełne wyżywienie

915 EUR

2 tyg.
kurs (25×50 min./tydz.)

535 EUR

kurs (25×50 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

815 EUR

kurs (25×50 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

775 EUR

kurs (25×50 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1025 EUR

kurs (25×50 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

935 EUR

kurs (25×50 min./tydz.) + rezydencja, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

835 EUR

kurs (25×50 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

875 EUR

kurs (25×50 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, pełne wyżywienie

1015 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:
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