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Salamanca - Espanol para Profesores de Espanol [DQS-T]

Lokalizacja
Salamanka to jedno z najprzyjemniejszych miast w Hiszpanii i zarazem uczta dla miłośników architektury i
sztuki. W samym centrum mieści się jedna z najwspanialszych gotyckich katedr w Hiszpanii. Oczywiście
Salamanka ma do zaoferowania znacznie więcej niż same zabytki i muzea, wolny czas można spędzić w
tradycyjnej restauracji, przytulnej kawiarence, w teatrze, na koncercie lub też na dyskotece. Wokół miasta są
też doskonale przygotowane tereny do aktywnego wypoczynku.
Szkoła mieści się w historycznym centrum, niespełna 100 metrów od przepięknego Uniwersytetu w
Salamance i kilka minut spacerem od Plaza Mayor. Instytut znajduje się w odrestaurowanym klasztorze z
XVI wieku, który zapewnie nie tylko doskonałe warunki do nauki ale także niepowtarzalny klimat i
atmosferę.
Program szkolenia
El curso de espanol para profesores está disenado para aquellos educadores no nacidos en Espana
interesados en aprender y usar los últimos y más efectivos recursos en la ensenanza del espanol mientras
actualizan sus conocimientos del idioma. Este curso se focaliza en aspectos comunes y complejos de la
gramática espanola y las maneras más prácticas de impartirlas de manera clara en clase.
La inmersión en la cultura de tu país anfitrión así como el debate de diversos puntos culturales en clase te
dará una perspectiva cercana de la vida en las diversas regiones hispanohablantes, un elemento
fundamental en la ensenanza de un idioma.
De manera adicional, te animamos a consultar el programa Erasmus+ para obtener más información sobre
los diversos programas de ayuda de los que pueden disponer los profesores europeos para viajar a países
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extranjeros y experimentar nuevos métodos de ensenanza.
---------Program dla nauczycieli języka hiszpańskiego jako obcego został stworzony z myślą o tych nauczycielach,
któzy chcą rozszerzyć i odświeżyć swoją wiedzę o języku , metodach nauczania i źródłach naukowych.
Uczestnicy będą mieli okazję zwiększyć swoją wiedzę poprzez dyskusje na tematy metodyczne, takie jak:
nauka gramatyki i słownictwa; integracja kulturowa na lekcji; wykorzystanie nowoczesnych technologii na
zajęciach. W programie zaplanowane są także obserwacje prowadzonych przez naszych nauczycieli zajęć,
wraz z ich późniejszym omówieniem, co z pewnością pozwoli spojrzeć z innej perspektywy na własne zajęcia
językowe.
W cenie programu:
- 20 lekcji (1 lekcja = 55 min) o różnorodnych aspektach metodyki nauczania hiszpańskiego, wraz z
zajęciami projektowymi, których efekty prezentowane są pod koniec kursu
- 10 godzin obserwacji zajęć językowych, przeprowadzanych w naszej szkole (na różych poziomach
zaawansowania)
- materiały i pomoce naukowe o nauczaniu języka hiszpańskiego jako obcego
- wsparcie i ocena końcowego projektu przez prowadzącego zajęcia
- certyfikat ukończenia kursu
- dostęp do pracowni naukowej w szkole
- możliwość korzystania z programu kulturalno-rozrywkowego, oferowanego przez szkołę
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 15×55 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: 2022-07-18.
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 (15×55 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1270 EUR

986 EUR

kurs (15×55 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1160 EUR

1096 EUR

kurs (15×55 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

980 EUR

1276 EUR

kurs (15×55 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, śniadanie

1230 EUR

1026 EUR

kurs (15×55 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1290 EUR

966 EUR

kurs (15×55 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1150 EUR

1106 EUR

kurs (15×55 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1090 EUR

1166 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (15×55 min./tydz.) w cenie 720 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1536 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 (15×55 min./tydz.)

720 EUR

kurs (15×55 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1270 EUR

kurs (15×55 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1160 EUR

kurs (15×55 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

980 EUR

kurs (15×55 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, śniadanie

1230 EUR

kurs (15×55 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1290 EUR

kurs (15×55 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1150 EUR

kurs (15×55 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1090 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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