
Szkoła Enforex - Marbella

 szkoła z wieloletnią tradycją i  doświadczeniem, należy do dużej  sieci szkół specjalizującej się w nauczaniu
języka hiszpańskiego.

 Marbella  to  eksluzywny  kurort  Costa  del  Sol,  to  doskonałe  miejsce  do  nauki  języka,   do  wakacyjnego
wypoczynku i gry w golfa. Niepowtarzalny mikroklimat miasta sprawia, że zimy są łagodne, a lata mniej upalne
niż w innych hiszpańskich miastach. 

 w okolicy Marbelli znajdują się słynne pola golfowe,
 szkoła położona jest w samym centrum miasta, 5 minut pieszo od plaży i promenady.  
 budynek szkoły jest nowoczesny, 3-piętrowy z otwartymi tarasami, gdzie uczniowie chętnie spędzają przerwy. 
 doskonałe wyposażenie, duże i jasne sale lekcyjne 14 w budynku i 3 na zewnątrz,  pracownia komputerowa,  

bezpłatne WI-FI, duża biblioteka oraz słoneczny taras na dachu, obiekt w całości klimatyzowany 
 oferuje naukę języka hiszpańskiego w międzynarodowych grupach, plus naukę angielskiego, niemieckiego i 

francuskiego dla studentów hiszpańskich- to doskonała okazja do przebywania w licznym międzynarodowym 
towarzystwie.

 doświadczona kadra nauczycielska 
 bardzo szeroka oferta opcji zakwaterowania
 bardzo  szeroka  oferta  kursów  językowych  o  różnej  intensywność,  kursy  biznesowe,  egzaminacyjne  oraz

programy praktyk i płatnej pracy. 
 1 lekcja = 55 minut

 



Oferowane kursy 
Szkoła oferuje szeroki wybór kursów języka hiszpańskiego.  Poniżej znajduje się krótki opis każdego z nich. W szkole
Enforex  w  Marbelli,  każdy  znajdzie  dla  siebie  odpowiedni  kurs.  Doświadczony  doradca  JPEdukacja  pomoże  w
dokonaniu odpowiedniego wyboru. 

Kursy ogólne języka hiszpańskiego 
Elastyczne kursy dla osób na każdym poziomie znajomości języka, pobyt można rozpocząć w każdy poniedziałek. 
Możliwość dowolnego łączenia pobytów w różnych miastach, bez dodatkowych kosztów.

 Minimalny wiek uczestników: 14 lat
 Międzynarodowe grupy
 Wszystkie poziomy zaawansowania
 Liczba osób w grupie: max. 10 (zwykle 5-6) 
 Liczba lekcji (zajęcia od poniedziałku do piątku):
 - Intensive 10 w tygodniu 
 - Intensive 20 w tygodniu 
 - Intensive 25 20 + 5 w tygodniu 

(dodatkowe 5 lekcji to zajęcia kulturowe i językowe warsztaty obejmują różne aspekty hiszpańskiej kultury i 
cywilizacji. Zajęcia te są dostępne pięć razy w tygodniu . Maksymalna liczba uczniów w tych klasach to 15 
osób.
- Super Intensive 25 + 5 w tygodniu – jw + dodatkowo 5 zajęć w minigrupach

Kursy egzaminacyjne DELE 
• Minimalny wiek uczestników: +16 lat
• Międzynarodowe grupy
• Poziomy zaawansowania: wszystkie 6 A1-C2
• Liczba osób w grupie: max. 12 (zwykle 5-6) 
• Liczba lekcji : 20  (od poniedziałku do piątku)
• Długość kursu 2 lub 4 tygodnie
• Terminy rozpoczęcia i daty egzaminów:  dostępne w JPEdukacja

Kurs  przygotowuje  do każdego  z  3  głównych  poziomów  egzaminu  DELE  (Inicial,  Intermedio  i  Superior).  Cena  nie
zawiera opłaty za egzamin (ok. 108 Euro dla A1, A2 124 Euro, 160 Euro dla B1, 188 Euro, B2, 197 Euro dla C1 i 207 Euro
dla C2). Rejestracja do egzaminu musi nastąpić co najmniej 10 tygodni przed datą egzaminu. 

Kursy egzaminacyjne SIELE 
• Minimalny wiek uczestników: +18 lat
• Międzynarodowe grupy
• Poziomy zaawansowania: wszystkie 6 A1-C2
• Liczba osób w grupie: max. 10 (zwykle 5-6) 
• Liczba lekcji: 20  (od poniedziałku do piątku)
• Długość kursu 2 tygodnie
• Terminy rozpoczęcia: pierwsze poniedziałki miesiąca 
• Egzamin zdawany on-line, oddzielnie płatny



Zajęcie indywidualne 
Lekcje indywidualne to gwarancja szybkich postępów w nauce. Zajęcia indywidualne to idealne dopasowanie tematyki
programu  nauki  do  potrzeb  ucznia.  Jeśli  jesteś  zainteresowany  specjalistycznym  językiem,  Twoje  zajęcia  będą
prowadzone przez native speakera z konkretną wiedzą w danej dziedzinie. Celem szkoły jest zapewnienie optymalnych
korzyści  językowych dla kursantów w  poszczególnych profesjach. Niezależnie od wykonywanej pracy -  biznesmen,
lekarz, prawnik czy biolog – każdy może mieć zajęcia pod opieką nauczyciela specjalizującego się w danej dziedzinie.
Należy pamiętać, aby poinformować szkołę z odpowiednim wyprzedzeniem o konkretnych preferencjach. W pakietach
lub mini grupach 2-3 uczniów taniej.  Zajęcia indywidualne można wybrać jako opcję dodatkową do każdego kursu. 

Inne kursy: 
• Family Programme - Enforex szkoła dla dorosłych położona jest w centrum Marbelli, a 3 szkoły dla dzieci i 

młodzieży w niedalekiej odległości. Szkoła może zapewnić codzienny dowóz dzieci busem z hotelu na zajęcia i 
z powrotem. 

• Spanish for + 50 – Spanish Fiesta San Barnabe od 3 czerwca – 20 lekcji hiszpańskiego + 3 zajęcia  kulturalne 
tygodniowo.

Opcje dodatkowe do kursu w szkole w Marbelli:
• Golf ( kije i piłki zapewnione) – 10 sesji: w tym 5 lekcji + 5 grania – cena ok 310 EUR/tydz
• Tennis (rakiety i piłki zapewnione) – 10 sesji: w tym 5 lekcji + 5 grania - – cena ok 310 EUR/tydz
• Flamenco/Salsa - 8 sesji- cena ok 285 EUR/tydz, 3 sesje- cena ok 110 EUR/tydz, 
• Yoga - 4 sesje: - cena ok 175 EUR/tydz

O szczegóły pytaj w JPEdukacja

Oferowane zakwaterowanie

Zakwaterowanie u rodziny goszczącej
Mieszkanie u rodziny ma dwie główne zalety: po pierwsze, to najlepszy sposób, aby poznać hiszpańską kulturę i 
zobaczyć jak żyje hiszpańska rodzina, ale przede wszystkim - rodziny goszczące będą mówić cały czas po hiszpańsku. To 
pomaga ćwiczyć umiejętności, nad którymi pracujesz podczas lekcji w szkole w autentycznym kontekście.
Większość rodzin jest oddalonych od szkoły 10-30 minut - pieszo lub środkami transportu publicznego. 

 Pokoje 1 lub 2-osobowe
 opcje  ze śniadaniem i obiadokolacją  lub z 3 posiłkami

dziennie 

Mieszkania studenckie
 Pokoje 1 lub 2-osobowe, łazienka i kuchnia wspólna na

kilkupokojowe mieszkanie
 opcja bez posiłków
 prywatna łazienka za dopłata 45 EUR/tydz
 w cenie: pościel, koc, dostęp do wspólnej, w pełni

wyposażonej kuchni, pralki, Internetu WiFi
 apartamenty są zlokalizowane blisko szkoły lub innych

atrakcji Marbelli

Inne opcje zakwaterowania - zapytaj doradcę JPEdukacja. 

Program zajęć dodatkowych 

Zespół  opiekunów w Marbelli  organizuje  szereg  różnego rodzaju  zajęć  dodatkowych na terenie  szkoły,  wyjść  lub
wycieczek  do miejsc  wartych odwiedzenia.  Pierwszego  dnia  pobytu  otrzymasz  przewodnik  na najbliższy  miesiąc  i
będziesz mógł indywidualnie zapisać się na najbardziej ciekawe i interesujące dla Ciebie opcje. W poniedziałki zawsze
odbywa się oprowadzenie nowoprzybyłych uczniów po okolicy
Proponowane weekendowe wycieczki z Marbelli do: Ronda ok. 30 EUR, Sevilla ok. 50 EUR, Cordoba ok. 40EUR, Malaga
Picasso Muzeum ok. 30 EUR. 



Podróż / transfer z i na lotnisko 

Szkoła organizuje odbiór i dowóz z/na  lotnisko lub  dworca w Maladze. Koszt to 85 EUR za osobę (w jedną stronę).  Dla
osób podróżujących razem koszty transferów są niższe.

Adres: Enforex Marbella School
Av. Ricardo Soriano, 43
29600 Marbella, Spain 

O szczegóły pytaj w JPEdukacja. 

 


