
Szkoła Enforex – Alicante 

 oferuje naukę języka hiszpańskiego w międzynarodowych grupach w
tym   każdy  rodzaj  kursów  o  różnej  intensywności,  naukę  języka
specjalistycznego,  akademickiego  oraz  programy  połączone  z
praktykami zawodowymi i pracą zarobkową;

 największa sieć szkół językowych w Hiszpanii,  z wieloletnią tradycją i
doświadczeniem,  specjalizuje  się  w  nauczaniu  języka  hiszpańskiego
obcokrajowców;

 szkoła położona przy  "Paseo de la Explanada",  znanego deptaka dla
pieszych wzdłuż plaży, z mnóstwem restauracji, kawiarni, barów, tylko
dwie minuty spacerem od plaży

 przestronne  sale  lekcyjne,  sala  konferencyjna,  pracownia  komputerowa  z  dostępem  do  internetu,  Wi-Fi
bezprzewodowy internet w całej szkole, biblioteka i pokój video, duży common room - pokój do wspólnego
użytku studentów, klimatyzacja i ogrzewanie centralne 

 bardzo szeroka oferta opcji zakwaterowania;

 doświadczona kadra nauczycielska;

 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 Alicante, 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: 16 lat (w okresie letnim 14 lat)
• Międzynarodowe grupy
• Wszystkie poziomy zaawansowania
• Liczba osób w grupie: max. 10 (zwykle 5-6) 
• Liczba lekcji :  (od poniedziałku do piątku)
• -   Intensive  10 – 10 lekcji języka w tygodniu (poziomyA1-B2)
• -   Intensive  20 – 20 lekcji języka w tygodniu
• -  Intensive  25 -  20  lekcji  +  5   (dodatkowe  5  lekcji  to  zajęcia

konwersacyjne i językowe warsztaty)
• -   Super Intensive 30  - 20 lekcji + 5  (dodatkowe 5 lekcji to zajęcia

konwersacyjne i językowe warsztaty) + 5 lekcji indywidualnych (lub w
grupie minigrupie max 4-osobowej)

   Maksymalna liczba uczniów na  lekcjach konwersacji i językowych warsztatach to 14 osób.
– Intensive Plus –  kurs podstawowy (20 lub 25 lekcji) z opcjami dodatkowymi (lekcje w mini grupach, lekcje

indywidualne  1:1,  przygotowanie  do  egzaminu  (DELE,  SIELE),  zajęcia  fakultatywne  ze  zwiedzaniem
(Spanish+Sightseeing)

– Intensive Plus Business 10 – kurs podstawowy (20 lub 25 lekcji) z  dodatkowymi 10 lekcjami Business Spanish

Kursy języka hiszpańskiego 50+ - Savor the Mediterranean
Dla osób po 50-tce specjalny kurs łączący naukę z bogatym programem atrakcji pozalekcyjnych (3 atrakcje/tydzień), 
nastawionych na poznanie kultury śródziemnomorskiej. 

• Minimalny wiek uczestników: 50+ lat 
• Międzynarodowe grupy
• Liczba osób w grupie: max. 10 (minimum 3) 
• Liczba lekcji: 20 lekcji języka w tygodniu  (od poniedziałku do piątku)
• termin od 11 listopada na 2 tygodnie

Zajęcie indywidualne – Standard & Executive One-to-One
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. 
Zajęcia indywidualne można wybrać jako opcję dodatkową do każdego kursu. 



Oferowane zakwaterowanie

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

• Pokoje 1 lub 2-osobowe
• opcje bez posiłków, ze śniadaniem i obiadokolacją lub z 3 posiłkami dziennie. 

Apartamenty/Mieszkania studenckie
Dla osób ceniących większą swobodę polecamy zakwaterowanie w prywatnym
apartamencie. Oferowane apartamenty są  różnej wielkości, zlokalizowane
zwykle w odległości krótkiego spaceru od szkoły (10-25 minut od szkoły).

• Pokoje 1 lub 2-osobowe 
• opcje bez posiłków, z dostępem do wyposażonej kuchni
• Wi-Fi dostepne

*inne opcje zakwaterowania: zapytaj doradcę JPEdukacja. 

Program zajęć dodatkowych 
Zespół opiekunów w Alicante organizuje szereg zajęć dodatkowych na terenie szkoły, a także wyjść lub wycieczek do
miejsc wartych odwiedzenia. Pierwszego dnia pobytu otrzymasz przewodnik na najbliższe 2 tygodnie i będziesz mógł
indywidualnie zapisać się na najbardziej ciekawe i interesujące Ciebie liczne atrakcje. Przykłady atrakcji organizowanych
przez szkołę: wieczór wina i tapas, spacer po okolicy, zwiedzanie lokalnych muzeów, mecz plażówki lub piłki nożnej. 

Dodatkowo popularne są lekcje tańca Flamenco lub Salsa w wymiarze 3/tydz lub 8/tydzień – płatne oddzielnie. 

Podróż / transfer z i na lotnisko 

Szkoła organizuje odbiór i dowóz z/na  lotnisko Alicante lub z dworca: koszt to 85 EUR (w jedną stronę). Dla większej 
liczby osób podróżujących razem ceny transferów są niższe, o szczegóły pytaj w JPEdukacja. 

Uwaga szkoła zamknięta, lekcje nie są odrabiane w następujące dni: 1.01, 6.01, 19.03, 2.04, 12.04,19.04, 1.05 25.06, 
15.08,  9.10, 12.10, 1.11, 6.12, 8.12, 25.12. 


