Kurzy
španělštiny
ve Valencii

Umíte si představit lepší místo
pro studium španělštiny?

ŠKOLA
Españolé International House Valencia je středně velká
škola, která nabízí kvalitní kurzy španělštiny v přátelské
atmosféře. Naším cílem je naučit vás mluvit španělsky co
nejrychleji a, zároveň, udělat tak, abyste si mohli naplno užít
španělského životního stylu a kultury.
Españole IH Valencia sídlí ve dvou budovách přímo v
centru města, obklopené historickými památky, obchody a
energetickým španělským životem města.
Všechny učebny mají přirozené světlo, klimatizaci a jsou
plně vybaveny pro jazykovou výuku.

Naše škola je členem International
House Word Organisation (IHWO) a také
akreditovaným centrem Insitutu Cervantes.

NAŠI LEKTOŘI
Máme dynamický tým učitelů, pro které je jejich práce radost.
Všichni jsou rodilí mluvčí a absolventy vysokých škol. Mají
mnoholetou praxi a specializují se na výuku španělštiny pro
zahraniční studenty.
Používají moderní materiály a metody; zajištují, že výuka
ve třídách probíhá zajímavým a zábavným způsobem.
Rozvoj a vzdělávání lektorů je klíčovým prvkem ve školách
International House. Svět výuky se neustále vyvíjí a naši
učitelé sledují poslední trendy a zahrnují nové techniky a
materiály do výuky.

ÚPLNÉ PONOŘENÍ DO ŠPANĚLŠTINY
Všechny úrovně
Kurz pro každou potřebu
Výborný národností mix
Jistota při mluvení

Všechny hodiny jsou vedeny pouze ve španělštině.
Ve třídách je mezi 6 a 10 studenty a jedna vyučovací
lekce trvá 55 minut.
V hodinách budete používat učebnici spolu s dalšími
doplňkovými materiály (novinové články, reklamy,
audiovizuální materiály atd.). Naše učebnice vyvinuli
učitelé z International House a zahrnují všechny
oblasti jazyka: čtení, psaní, poslech a mluvení.

Cílem kurzů je
abyste se mohli
vyjadřovat
španělsky co
nejplynuleji.

VYBAVENÍ
Dvě budovy v centru města

Počítačová učebna

Plně vybavené
klimatizované učebny

Bezplatné Wi-Fi

Interaktivní tabule a iPad

Knihovna

Studentská místnost

Střešní terasa

Valencia
şehir
merkezinin
tam
kalbinde

Co nabízíme

NAŠI STUDENTI
Naši studenti přijíždí z celého světa a mají různé důvody ke studiu.

KURZY ŠPANĚLŠTINY

Některé z nich studují na vysokých školách, jiní jsou odborníci,
kteří potřebují španělštinu pro obchodní komunikaci, zatímco
druzí chtějí studovat pro zábavu nebo složit oficiální zkoušku
DELE.

Obecná španělština

Průměrný věk studentů v naší škole je 18-40 let, to však není
pevně stanovený limit. Españolé navštěvují jak mladší tak i starší
studenty.

Jazykové pobyty pro mládež

Tenhle mix studentů zaručuje zajímavou a
mezinárodní atmosféru.

Španělština a jachting

Obchodní španělština
Příprava na zkoušky DELE
Skupinové programy
Stáže a praxe

Národnost studentů

Rodinné balíčky
Němci 13%
Italové 12%
Švýcaři 12%
Angličané 11%
Holanďané 10%
Korejci 8%
Rusové 7%
Ostatní* 6%
Číňané 5%
* 57 národnosti

Věk studentů
16 - 19 / 20%
20 - 24 / 30%
25 - 29 / 17%
30 - 34 / 11%
35 - 39 / 7%
40 - 49 / 5%
50 a více / 8%

Japonci 4%
Američané 3%
Belgičané 2%
Francouzi 2%
Češi 1%
Švédové 1%
Rakušané 1%
Irové 1%
Brazilci 1%

Vzdělávací program pro učitele

NAŠE UBYTOVÁNÍ
Postaráme se o vaše
ubytování. Můžete si
vybrat mezi ubytováním
ve španělské rodině,
studentských
apartmánech,
soukromém studiu
nebo dobře vybavených
vysokoškolských kolejích.
Klademe velký důraz na
kvalitu poskytovaného
ubytování.

Jaký druh ubytování
si vybírají naši
studenti?

Bez
ubytování
23%

Studentské
apartmány
31%

Vysokoškolské
Soukromá
koleje
studia
13%
3%
Hostitelské rodiny
30%

KULTURNÍ PROGRAM
Program aktivit a exkurzí vám pomůže objevit kulturu
Španělska, vstřícnost jejích obyvatel a užasnou atmosféru
místa.
Je to ideální doplněk ke kurzu španělštiny, který vám také
umožní procvičit si španělštinu v každodenních situacích,
poznat skutečné Španělsko a jeho kulturu, stejně jako
seznámit se s místními obyvateli.
Pořádáme spoustu aktivit, z nichž většina je zdarma
(nejméně čtyři aktivity týdně jsou bezplatné), a mnoho
dalších nejsou vůbec drahé.

Valencie

Středomořská

Skutečně španělské město.
atmosféra
Více než 300 slunečných dní v roce.
Historické město.
Moderní architektura “Města Umění a Věd”.
Fantastické písečné pláže.
Zelené město s mnoha parky.
Středomořská kuchyně.
Světové kulturní a sportovní akce.
Otevřené a přatelské lidé.
Bezpečné město.

Reference studentů

Tomáš
Trnka
Minulý rok jsem v Españolé International House Valencia strávil dva týdny
a nemohl jsem si vybrat lépe, prostředí školy je nádherné. Co je ale nejdůležitější, všichni učitelé byli moc sympatičtí a přestože jsem byl začátečník, naše
profesorka mě za pár dnů naučila velmi
obstojně španělsky a každá její hodina
byla originální a zábavná.
Nenudil jsem se však ani mimo každodenní kurzy, ve škole se sešla skvělá
parta studentů z celého světa a díky aktivitám, které Españolé každý den pořádá, bylo vždy co dělat.
Okouzlila mě i samotná Valencie, především její stále se usmívající obyvatelé, vynikající jídla a nezapomenutelné
večírky.

Náš obchodní zástupce:

Patricia
Batová
Vďaka Españolé som odbúrala strach
hovoriť po španielsky, spoznala množstvo úzasných ľudi, nádherné mesto a
domácu kultúru. Prvýkrát som školu
navštívila v roku 2012 a hneď mi bolo
jasné, že tam nie som poslednýkrát. Škola mi ponúkla rôzne typy kurzov, aktivít
s možnosťou spoznania mesta a jeho
okolia, ako aj skvelých lektorov, vďaka,
ktorým mali hodiny ten správny spád.
Hodiny boli tak rozmanité a zaujímavé,
že sa mi ani raz nepodarilo byť myšlienkami niekde inde. Čas strávený vo Valencii ďaleko prevýšil moje očakávania
a všetkým, ktorí túto možnosť zvažujú
odkazujem, aby neváhali.
Počas štúdia som bývala v španielskej
rodine, vďaka čomu som ani po skončení
školy neprestala hovoriť po španielsky.
Táto možnosť mi umožnila komunikovať
o každodenných veciach s ľahkosťou a
odbúrať strach z komunikácie s rodenými Španielmi. Ako sa hovorí, lepšie raz
zažiť, ako tisíckrát počuť. Pre našu budúcnosť sa oplatí do toho pustiť!

Natálie
Šímová
Se svým pobytem ve Valencii jsem byla
nad míru spokojená. Příjemné prostředí,
milí lidé a naprosto kouzelné město, ve
kterém si každý něco najde. Ze Španělska
je to za mě jedno z nejhezčích míst, na
které se budu vždy ráda vracet a nikdy
mne nepřestane udivovat, protože hýří
životem a stále mě překvapí něčím novým.
Co se týče školy, tak jsem maximálně
spokojená, a to jak s výukou, tak i doplňkovými aktivitami, které mi rozšířily
znalosti nejen města, ale i španělských
tradicí a kultury.
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