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Spanyol
Kurzusok/heti óraszám:
(50 perces órák)
17 éves kortól
A kurzus: 20 óra ált. spanyol +
4 óra fakultatív
B kurzus: 30 óra ált. spanyol +
4 óra fakultatív
Executive 20 éves kortól
C kurzus: 20 óra ált. spanyol +
4 óra fakultatív
D kurzus: 30 óra ált. spanyol +
4 óra fakultatív
A heti 4 fakultatív óra a
következő témákban:
spanyol irodalom, történelem,
művészet, tánc, mozi.
Junior 14-17 éveseknek
E kurzus:heti 20 tanóra
Csoportlétszám:
A, B kurzus max. 10,
C, D kurzus maximum 6,
E kurzus: max. 12 fő
Nyelvi szintek: 8 szinten
oktatnak
Kezdési időpontok:
A,B,C,D kurzus: minden
hétfőn,D kurzus: 06.30 és
08.01. között (választható
Sevilla vagy Vejer)
Szállás: A, B, C, D kurzus:
családoknál, egy- vagy kétágyas szobában, félpanzióval
vagy teljes ellátással,
- vagy az iskola vendégházában, egy- vagy kétágyas
szobában, ellátás nélkül.
-vagy bérelt lakásban (önállóan
vagy megosztva, ellátás nélkül)

nyelv

Sevilla, a napos Andalúzia fővárosa hétszázezres nagyváros.
Az 1992-es világkiállítás modern nagyvárossá tette a történelmi
Sevillát: a régi nevezetességeken kívül újak is épültek.
Standard, Intenzív, Üzleti
17 éves kortól
Junior 14-17 éveseknek
Sevilla, Andalúzia fővárosa hétszázezres
nagyváros, ahol évente több mint 3.000 órát
süt a nap. Az 1992-es világkiállítás modern
nagyvárossá tette a történelmi Sevillát: a régi
nevezetességeken kívül újak is épültek.
Az iskolát 1983-ban alapították, remek adottságú
és hangulatú intézmény, amely az óváros látnivalóihoz közel található.
A BIG BEN 1991 óta küld magyar diákokat ebbe
a nyelviskolába.
Lehetőség van a sevillai tanfolyamot folytatni az
iskola partnerintézményében Vejerben, amely a
Costa de la Luz partszakaszán található kisváros.

A junior kurzus tartalmazza az érkezési transzfert,
a sportolást, a helyi látogatásokat, minden délután
a szabadidős programot, heti egy egész és egy
félnapos kirándulást. (kirándulások: Cadízba,
Cordobába indulnak)
További kurzusok:
- Üzleti vizsgaelőkészítő tanfolyamok
(Certificado Superior Cámara de Comercio de
Madrid vizsga)
- DELE vizsgaelőkészítő (4 vagy 10 hét)
- Magánórák (heti 20,25, 30)magukban vagy az C
kurzushoz kapcsolva
- Spanyol tanulás a nyelvtanár otthonában
- 50 év felettieknek külön kurzus (2 hetes)
- Spanyol nyelv + Flamenco (2 hetes)
- Spanyol nyelv + szakmai gyakorlat (2-4 hetes
nyelvtanfolyam + 12 hetes fizetett vagy nem
fizetett szakmai gyakorlat)

Junior tanfolyam
A junior tanfolyamnál választható Sevilla vagy a
tengerparti Vejer. Itt az elhelyezés családoknál
történik, kétágyas szobában, teljes ellátással.
A családok az iskolától gyalogos közelségre
vannak.
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