Kursy języka hiszpańskiego w Hiszpanii
Langusta.io współpracuje ze Szkołą Języka Hiszpańskiego Ail Madrid w Madrycie, która
organizuje kursy językowe dla obcokrajowców. Nauczanie hiszpańskiego przez
wykwalifikowaną kadrę i żywy kontakt z hiszpańskim każdego dnia na pewno wspomoże ten
proces. Dlatego jeżeli planujesz urlop i nie wiesz gdzie pojechać, wybierz Madryt. Zainwestuj
w siebie i połącz wypoczynek z nauką.

Opis szkoły AIL Madrid
Ail Madrid to szkoła akredytowana przez Instytut Cervantesa. Jest to najbardziej

prestiżowa i oficjalna akredytacja dostępna dla szkół hiszpańskich, która
gwarantuje najwyższej jakości nauczanie, zakwaterowanie oraz usługi.
Szkoła AIL Madrid mieści się w pięknym, zabytkowym budynku w samym sercu
Madrytu, w dzielnicy Salamanca, jednej z najbardziej ekskluzywnych i
najbezpieczniejszych dzielnic hiszpańskiej stolicy. W pobliżu szkoły znajduje się
Park Retiro, tętniąca życiem ulica Gran Via oraz trzy światowej klasy muzea.
Blisko szkoły są liczne kawiarnie, restauracje, sklepy i supermarkety.
Najsłynniejszy plac w Madrycie, Plaza del Sol znajduje się tylko 3 stacje metra
od naszej szkoły.

Misja szkoły
Celem szkoły jest nie tylko nauczenie hiszpańskiego, ale także zaszczepienie pasji
do Płw. Iberyjskiego i promowanie kultury Hiszpanii i ich mieszkańców, którzy są
niezwykle otwarci i przyjaźnie nastawieni do turystów.

Kursy AIL Madrid
Szkoła AIL Madrid oferuje ponad 25 różnych kursów hiszpańskiego organizowanych
przez cały rok na każdym poziomie zaawansowania. Największym
zainteresowaniem wśród uczniów cieszy się intensywny kurs hiszpańskiego, który
zawiera 20 lekcji tygodniowo.
Kurs intensywny kładzie nacisk na ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych,
nie zapominając o gramatyce. Postępy są widoczne już po pierwszym dniu

nauki, a podczas zajęć uczniowie zdobywają nowe słownictwo i mówią po
hiszpańsku z większą płynnością.
Ponadto, zajęcia w małych, maksymalnie 8osobowych grupach (średnio są to
grupy 6 osobowe) pozwalają na zmaksymalizownie czasu przeznaczonego na
indywidualne rozmowy, pytania i ćwiczenia z nauczycielem.
Kurs intensywny składa się z:
● 20 zajęć języka hiszpańskiego w tygodniu. Zajęcia odbywają się od
poniedziałku do piątku od 9.00 do 12.50 lub od 13.00 do 16.50.
● 5 zajęć kulturalno  rozrywkowych tygodniowo organizowanych od
poniedziałku do piątku, od 17.10 do 18.50.
Zajęcia kulturalno  rozrywkowe mają na celu zapoznanie uczniów z życiem w
Madrycie, przedstawienie jego najpiękniejszych zakątków (spacery i zwiedzanie
miasta, zwiedzanie światowej klasy muzów) oraz poznanie najciekawszych
hiszpańskich zwyczajów, tradycji, sposobu życia. W piątki organizowane są
wieczorne wyjścia, podczas których można ćwiczyć język hiszpański z innymi
uczniami szkoły.
Szkoła AIL Madrid organizuje wycieczki do najpiękniejszych miast, które
znajdują się w pobliżu Madrytu, takich jak: Toledo, Segovia, Avila, El Escorial i
inne. Wycieczki organizowane są w soboty za dodatkową płatnością w
wysokości 6580 euro, w zależności od wycieczki.

Kadra
Kadra nauczycielska AIL Madrid składa się z najlepiej wykwalifikowanych,
doświadczonych, otwartych pedagogów. Nauczyciele szkoły Ail Madrid
● są native speakerami
● posiadają wykształcenie wyższe
● posiadają studia podyplomowe lub ukończyli kursy w nauczaniu języka
hiszpańskiego jako języka obcego
● mają wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami w każdym wieku, z
różnych narodowości i na różnych poziomach zaawansowania
● są zabawni, kreatywni i prowadzą zajęcia w przyjaznej atmosferze po to,
aby dodać uczniom odwagi i pewności siebie w posługiwaniu się nowym
językiem

Zakwaterowanie
Szkoła AIL Madrid oferuje różne rodzaje zakwaterowania odpowiednie dla
każdej długości pobytu jednak istnieje także możliwość zakwaterowania we
własnym zakresie. Zakwaterowanie oferowane przez AIL Madrid:
● U hiszpańskich rodzin goszczących – uczniowie mają stały kontakt z
językiem hiszpańskim, mają możliwość uczestniczenia w życiu rodzinnym
hiszpańskich rodzin. Rodziny mieszkają w bezpiecznych dzielnicach w
centrum Madrytu, w odległości od 10 do 30 minut komunikacją miejską
od szkoły. Rodziny są przyzwyczajone do goszczenia uczniów nawet o
bardzo niskim poziomie języka hiszpańskiego, dlatego nie należy się
obawiać, że ktoś się nie dogada. Uczniom oferuje się pokoje 2 lub 3
osobowe.
● Akademik – znajduje się w centrum Madrytu, w pobliżu Plaza de Espana
i Pałacu Królewskiego, oddalony jest o 5 przystanków metra od szkoły.
● Mieszkania wynajmowane przez kilku uczniów – sprawdzają się
zazwyczaj przy małych grupach. Mieszkania mają zazwyczaj 4 lub 5
pokoi, kuchni, salonu i łazienki. Maksymalna odległość mieszkań od
szkoły to ok. 30 min komunikacją miejską.

Cena kursu
Cena intensywnego kursu języka hiszpańskiego wynosi około 220 euro (w
tym 50 euro opłaty wpisowej: książka, materiały do nauki i powitalna kolacja).
Opłata wpisowa obejmuje:
● dwustopniowy test języka hiszpańskiego, mający na celu dokładne
określenie poziomu znajomości języka oraz przydzielenie ucznia do
najodpowiedniejszej grupy
● wyjście na tapas (hiszpańskie przystawki) pierwszego dnia kursu ze
wszystkimi nowymi uczniami i członkiem naszej ekipy obsługi klient
● pierwszy podręcznik oraz wszystkie dodatkowe materiały
wykorzystywane podczas zajęć
● szybkie, darmowe WiFi na terenie szkoły oraz nowoczesne interaktywne
komputery dostępne od godziny 8.30 do 22.00
● możliwość bezpłatnego wypożyczenia książek po hiszpańsku na różnych
poziomach zaawansowania

● bezpłatny wynajem telefonów komórkowych i/lub zakup karty SIM na
życzenie
● organizację spotkań wymiany językowej
● 24 godzinny alarmowy numer kontaktowy
● egzamin końcowy
● Certyfikat uczestnictwa w kursie

Cena zakwaterowania
● opłata za mieszkanie u rodziny (pokój 1 osobowy 210 euro ze
śniadaniami i kolacjami albo 184 euro w pokoju 2  osobowym ze
śniadaniami i kolacjami)
● opłata za wynajęte mieszkanie (pokój 1  osobowy 154 euro, pokój 2 
osobowy 135 euro)
● istnieje możliwość wynajęcia mieszkania we własnym zakresie
Najszybszym sposobem nauki hiszpańskiego jest wyjazd na wakacyjny kurs
języka hiszpańskiego do Hiszpanii. To nie tylko nauka języka ale także poznanie
kultury, zwyczajów i nawyków mieszkańców. Jeżeli zastanawiasz się jak
wykorzystać urlop i nie chcesz tylko leżeć na plaży to zapisz się na kurs i jedź z
nami do Madrytu.

