Kursy hiszpańskiego + atrakcje kulturalne!
Programy nauki hiszpańskiego dla młodzieży (tylko dla grup).
Od wielu lat Alhambra Instituto gości młodzież w słonecznej Maladze, leżącej
na południu Hiszpanii, na wybrzeżu Costa del Sol rozciągającego się na
ponad 100 kilometrach śródziemnomorskiego wybrzerza.
Specjalizujemy się w kursach dostosowanych do indywidualnych potrzeb
każdej z grup. Nasze propozycje dla młodzieży obejmują kurs,
zakwaterowanie, transport z i na lotnisko, pakiet atrakcji kulturalnych oraz
wycieczkę do innego andaluzyjskiego miasta. Kurs zaprojektowany jest
dla uczniów w wieku od 12 do 18 lat. Łączy w sobie codzienne lekcje
hiszpańskiego (Intensywny Kurs 20) i szeroką gamę zajęć dodatkowych, dzięki
którym można nie tylko szybciej nauczyć się języka, ale także
dobrze się bawić.
Zwykle przygotowujemy programy kursów dwutygodniowych, ale
akceptujemy również tygodniowe “minikursy”. Lekcje odbywają się rano
lub po południu. Zajęcia dodatkowe mają miejsca popołudniami i zawsze
uczestniczy w nich przewodnik z Alhambra Instituto. Głównym celem programów kursów dla młodzieży jest spełnienie potrzeb uczniów
i zapewnienie im niezapomnianego i pełnego radości pobytu w Hiszpanii.

Nasz główny cel

Znakomita lokalizacja w Maladze

Naszym celem jest to, aby uczniowie zaangażowali
się, tak jak to tylko możliwe, w proces nauczania
oraz dowiedzieli się jak najwięcej o Hiszpanii, jej
języku i kulturze.

Alhambra Instituto położona jest w pięknej
malageńskiej dzielnicy mieszkalnej o nazwie
“Pedregalejo”.

Właśnie dlatego oferujemy codzienne zajęcia dodatkowe, od poniedziałku do piątku, oraz sobotnie
wycieczki.
Atrakcje te są przygotowane specjalnie z myślą o
młodzieży i obejmują wydarzenia kulturalne, sportowe i rekreacyjne.
Uczestnikom programów dla grup zapewniamy
opiekę, po to aby uczynić ich pobyt tak
bezpiecznym jak to tylko możliwe.

Szkoła leży rzut beretem od piaszczystych
plaż, tylko 100 metrów od plaży Pedregalejo i
10 minut autobusem od centrum miasta.
Będziesz się uczyć w przytulnych,
klimatyzowanych salach otoczonych
ogrodem.

Nasza szkoła wykorzystuje najnowocześniejsze
technologie aby zapewnić uczniom naukę na
wysokim poziomie.

Nauka

96%

UCZNIÓW WOLI NAUKĘ PRZY
UŻYCIU INTERAKTYWNYCH METOD

Technologia
Nauczyciele hiszpańskiego: Nasi nauczyciele są przeszkoleni w zakresie metod
nauczania i używania najnowszych
technologii, po to aby uczyć w sposób
łatwy, szybki i przyjemny. Wszyscy posiadają kwalifikacje i doświadczenie
w tym zakresie.
Tablice interaktywne: Tablice interaktywne przenoszą prawdziwy świat do sali
lekcyjnej. Używa się ich do odtwarzania
materiałów dźwiękowych, animacji
i materiałów online, które pomagają
uczniom się zaangażować i czynnie
uczestniczyć w lekcjach.

Moja

Masowy rozwój technologii informacyjnej i komunikacyjnej, nowe programy
edukacyjne, technologia multimedialna
i, w szczególności, tablice interaktywne
pomagają poprawić jakość nauczania.
Nauczyciele mają doskonałe narzędzie do
tego aby motywować i nauczać zabawniej
i skuteczniej.

przygoda

Wybierając idealny dla siebie kurs, uczęszczając
na pełne wyzwań zajęcia i korzystając z naszego
programu nauczania, zapewnisz sobie świetny pobyt
w Maladze! Skuteczne i pełne wyzwań lekcje,
niewątpliwie skuteczne i zabawne metody
nauczania...

Kurs dostosowany do potrzeb twojej grupy

Informacje dodatkowe

Tworząc program specjalnie dla twojej grupy,
Alhambra Instituto stara się pomóc wam wynieść
jak najwięcej korzyści z wyjazdu do Hiszpanii.

Ważne jest także to, że uczniowie mają szansę na
naukę w multikulturowym środowisku, co
pomaga w budowaniu zrozumienia
i nawiązywaniu międzynarodowych przyjaźni.

Zachęcamy liderów grup i rodziców do
odwiedzenia szkoły, w miarę możliwości, aby
zobaczyć co mamy do zaoferowania
i porozmawiać o wymaganiach grupy.
Dostosujemy kursy specjalnie do ich potrzeb.
Czas trwania programu zależy od waszych
wymagań.

Przykład programu dwutygodniowego
Pierwszy tydzień:
Poniedziałek: Powitalna pogawędka na temat kursu
i miasta + 4 lekcje. Po południu spacer po centrum
miasta.
Wtorek : 4 lekcje. Siatkówka na plaży i pływanie.
Środa: 4 lekcje. Po południu zwiedzanie Alcazaby i Muzeum Archeologicznego.
Czwartek: 4 lekcje. Po południu lekcja flamenco, a
następnie pływanie na pobliskiej plaży.

Piątek: 4 lekcje. Po południu lekcja gotowania paelli i
uczta w szkole.
Sobota : Wycieczka do Sewilli lub Grenady.

Przebywanie nie tylko we własnym otoczeniu, ale
także z innymi uczniami jest ważną częścią nauki
w Alhambra Instituto, a my staramy się uczynić to
tak zabawnym jak to tylko możliwe. Dzięki naszemu organizatorowi zajęć
pozalekcyjnych, nasze atrakcje są równie ciekawe
jak lekcje języka hiszpańskiego.

Drugi tydzień:
Poniedziałek: 4 lekcje. Po południu wyczieczka do białych
miasteczek Nerja i Frigiliana
Wtorek : 4 lekcje. Po południu piłka nożna + plaża.
Środa: 4 lekcje. Po południu wizyta w Muzeum Korridy +
Arena byków “La Malagueta“.
Czwartek: 4 lekcje. Po południu lekcja flamenco i mała
impreza w szkole.
Piątek : 4 lekcje. Po południu impreza pożegnalna.
Sobota: Transport na lotnisko w Maladze,

Programy nauki języka hiszpańskiego
dla grup dostępne są przez cały rok.
Minimalny wiek uczniów wynosi 12 lat
i musi im towarzyszyć osoba dorosła.
Liczba uczniów w sali nie przekracza 10.

Oferowane programy dla młodzieży mają
długość od 1 do 3 tygodni.
Pełne wsparcie i nadzór przez cały czas
trwania programu.
Program obejmuje jedną całodniową
wyczieczkę w tygodniu* (najczęściej
w soboty) i zakwaterowanie z penym
wyżywieniem u starannie dobranych
hiszpańskich rodzin goszczących, w pokojach dwuosobowych.
Transport z i na lotnisko w Maladze
*Wycieczki nie są obowiązkowe

Zakwaterowanie
Zakwaterowanie dla grup młodzieży
oferowane jest przez starannie dobrane
rodziny goszczące: hiszpańskie rodziny
znane są ze swojej gościnności, poczucia
humoru i radości życia. Zwykle uczniowie
czują się jak u siebie w domu i korzystają
z tej możliwości całkowitej integracji
w hiszpańskiej rodzinie.
Bliska relacja z rodziną zachęca do
używania hiszpańskiego na codzień.
Większość rodzin mieszka bardzo blisko
szkoły, a wszystkie w odległości około 1015 minut pieszo.
Zwykle, nauczyciele i organizatorzy
zajęć dodatkowych sprawują opiekę nad
młodzieżą przez 24 godziny na dobę.
Mieszkając u rodzin goszczących, uczniowie
mają czas wolny za zgodą rodziców.
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Jakie zajęcia dodatkowe chce twoja grupa ?
Jeśli masz jakieś specjalne życzenia np. konkretny temat wycieczki, prosimy o poinformowanie nas co najmniej 2
tygodnie przed przyjazdem. Jeśli jesteś nauczycielem lub organizatorem wyjazdu, możesz zdecydować o typie
i częstotliwości zajęć dodatkowych i wycieczek dla twojej grupy. Zabierając swoich uczniów do Hiszpaniii zapewniasz,
zarówno im jak i nauczycielom, niesamowite doświadczenia.
Malaga
Zajęcia dodatkowe w programie:
Powitanie
Zwiedzanie Alcazaby
Wizyta w Muzeum Sztuki Ludowej
Siatkówka na plaży (zależy od pogody)
Hiszpańskie filmy
Impreza pożegnalna
Dodatkowo płatne atrakcje:
Wycieczki jednodniowe
Grenada
Podróżując prywatnym autobusem wynajętym
przez szkołę i słuchając hiszpańskigo przewodnika
można zwiedzić następujące miejsca:
La Alhambra
El Generalife
Kaplica Capilla Real
El Albaicin
Klasztor de la Cartuja
Sewilla
Katedra
Wieża La Giralda
Ogrody Reales Alcazares
Dzielnica Santa Cruz
Plac Plaza España
Parki Marii Luisy
Plac Plaza de America
Kordoba
Meczet
Synagoga
La Judería
Ogrody Reales Alcazares
Typowe dla Kordoby patia
Popołudniowe wycieczki
- Nerja i Frigiliana
- “białe miasteczko” Mijas i port Puerto Marina
- Marbella i port Puerto Banus
Zwiedzimy słynną Marbellę.

