
Szkoła Enforex  - Madryt

• 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;

• jedna z największych szkół językowych w Hiszpanii,  z wieloletnią tradycją i doświadczeniem, należy do dużej
sieci szkół specjalizującej się w nauczaniu języka hiszpańskiego;

• nowoczesny  dwupiętrowy  budynek  szkoły  położony  w  centrum,  w  bliskiej  odległości  od  licznych  atrakcji
miasta  m.in  Argüelles,  San  Bernardo  i  Ventura  oraz  krótkiego  spaceru  (najwyżej  10  minut)  od  głównej
dzielnicy rozrywki  Malasaña,  miasteczka uniwersytetu oraz Plaza de España;

• budynek szkoły z doskonale wyposażonymi salami lekcyjnymi z dużą ilością naturalnego światła, laboratorium
komputerowym,  WIFI,  dobrze  wyposażoną  biblioteką  i  wideoteką,  przestronnym  patio.  Obiekt  w  całości
klimatyzowany;  

• 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,  jesteśmy  przekonani,  że  w  szkole  Enforex  w
Madrycie, każdy znajdzie dla siebie odpowiedni kurs.  Doświadczony doradca
JPEdukacja pomoże Państwu w dokonaniu właściwego wyboru. 

Kursy ogólne języka hiszpańskiego 
Specjalnie zaprojektowany program, odpowiedni dla osób, które chcą nauczyć
się od podstaw lub polepszyć swoja obecną znajomość języka. 



• Minimalny wiek uczestników: 16 lat
• Międzynarodowe grupy
• Wszystkie poziomy zaawansowania
• Liczba osób w grupie: max. 10 (zwykle 5-6) 
• Liczba lekcji (zajęcia od poniedziałku do piątku):
• - Itensive 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 i latynoamerykańskiej kultury i cywilizacji. Zajęcia te są dostępne pięć razy w tygodniu .
Maksymalna liczba uczniów w tych klasach to 15 osób.

• - Super Intensive 30  25 + 5 w tygodniu – jw + dodatkowo 5 zajęć w minigrupach

Business Spanish Course  

• Minimalny wiek uczestników: 18 lat
• Międzynarodowe grupy
• Poziom zaawansowanie : min średniozaawansowany
• Długość kursu min 1  tydzień (*egzamin możliwy po odbyciu kursu min. 4-tygodniowego)
• Liczba osób w grupie: max. 15 min. 3 
• Terminy rozpoczęcia:  każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
• Liczba lekcji: 10 (zajęcia od poniedziałku do piątku)

Jest to program skierowany do studentów i ludzi biznesu, którzy chcą nabyć umiejętności językowe niezbędne do 
porozumiewania się w sytuacjach biznesowych i prawnych. 
Materiały do zajęć obejmują teksty komercyjne, profesjonalne prezentacje i czasopisma  biznesowe. Przykładowe 
tematy zajęć :
• Biznes i zarządzanie finansami w Hiszpanii
• Bankowość
• Marketing i reklama
• Handel międzynarodowy
• Giełda
• Przemysł turystyczny
• Księgowość i rachunkowość 

Kursy egzaminacyjne DELE 
• Minimalny wiek uczestników: 16 lat
• Międzynarodowe grupy
• Poziomy zaawansowania: od początkujący do zaawansowany (A1,A2,B1,B2,C1,C2) 
• Liczba osób w grupie: max. 10 (zwykle 5-6) 
• Liczba lekcji : 20  (od poniedziałku do piątku)
• Długość kursu 2 lub 4 tygodnie 
• Terminy rozpoczęcia kursu i egzaminu: 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 młodzieżowe języka hiszpańskiego dla grupy wiekowej 14-18 lat – w styczniu lub latem (terminy rozpoczęcia 
dostępne w JPEdukacja)
Kursy dla młodzieży na każdym poziomie znajomości języka. Pobyt można rozpocząć w wyznaczonych datach (dostępne
w JPEdukacja). 

• Wiek uczestników: 14-18 lat
• długość kursu: 2 lub 4 tygodnie
• Międzynarodowe grupy
• Wszystkie poziomy zaawansowania  
• Zakwaterowanie u rodziny lub w rezydencji
• Liczba osób w grupie na lekcjach: max. 15 (zwykle 5-6) 
• W cenie: zakwaterowanie, pełne wyżywienie, kurs, wypożyczenie podręcznika, 3/tydz atrakcje pozalekcyjne

(uwaga bilet na komunikację trzeba kupić), nadzór



• Liczba lekcji (od poniedziałku do piątku):
- Intensive 20 lekcji w tygodniu
- możliwość 10 dodatkowych lekcji/tydzień 

Nauka + praktyki  
Odbycie praktyk zawodowych jest kluczowym ogniwem między studiami,
a podjęciem pracy zawodowej.  Jeszcze bardziej cenne jest odbycie stażu w
obcym kraju i interakcji w języku obcym. Ten ekscytujący program pozwoli Ci
udoskonalić swoje umiejętności hiszpańskiego w środowisku zawodowym i
dowiedzieć się o codziennym życiu i kulturze z pierwszej ręki. 
Poniżej znajduje się przykładowa lista dziedzin, w których możliwe jest
zorganizowanie praktyk, proszę pamiętać, że są to tylko przykłady. Dobór
praktyk zależy od wielu  czynników m.in. dostępności miejsc w firmie,
Twojego poziomu znajomości  hiszpańskiego, Twojego CV, itp.
Należy również pamiętać, że staże trudniej znaleźć w lipcu i sierpniu, ponieważ wiele firm w Hiszpanii jest w tym 
okresie zamkniętych. 

• Minimalny wiek uczestników: 18 lat
• Międzynarodowe grupy
• Poziom zaawansowanie: min średnio-zaawansowany 
• Terminy rozpoczęcia: każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
• Struktura kursu : 

-  4  tygodnie  kursu  intensywnego (20 lekcji  w tyg) + 8-12 tygodni  bezpłatnych praktyk zawodowych w wybranych
dziedzinach 
Jeśli Twój poziom znajomości języka hiszpańskiego jest niski, możesz wybrać dłuży okres trwania kursu. 
Przykładowe dziedziny, w których można odbyć bezpłatne staże:  catering, turystyka, marketing, edukacja.

Kurs Hiszpańskiego 30+
W okresie letnim szkoła przyjmuje sporo nastolatków, dla osób starszych, szukających kontaktu z kursantami w swoim
wieku, realizowane są zajecia w grupach 30+ lat. 

• Minimalny wiek uczestników: 30 lat
• Międzynarodowe grupy
• Poziom zaawansowanie: A1-C2 
• Terminy rozpoczęcia: każdy poniedziałek lipca i sierpnia
• Struktura kursu:  kursu intensywny (20 lekcji w tyg) + 3 atrakcje kulturalne/tydz

Zajęcia indywidualne 
Lekcje indywidualne to gwarancja szybkich postępów w nauce. Kurs indywidualny to idealne dopasowanie tematyki
zajęć do potrzeb ucznia. Jeśli jesteś zainteresowany specjalistycznym językiem , Twoje zajęcia będą prowadzone przez
native  speakera  z  konkretną  wiedzą  w  danej  dziedzinie.  Naszym  celem  jest  zapewnienie  optymalnych  korzyści
językowych dla kursantów w  poszczególnych profesjach. Niezależnie od pracy - biznesmen, lekarz, prawnik, biolog,  itp.
-  możemy  dobrać  Ci  nauczyciela  specjalizującego  się  w  danej  dziedzinie.  Pamiętaj,  aby  poinformować  nas  z
wyprzedzeniem o konkretnych preferencjach. 
Zajęcia indywidualne można wybrać jako opcję dodatkową do każdego kursu.
Inne kursy: o szczegóły pytaj w JPEdukacja

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 ze śniadaniem i obiadokolacją lub z 3 posiłkami dziennie. 

Rezydencja szkolna 
Rezydencja to rozwiązanie dla wszystkich poszukujących większej  samodzielności.  Jeśli  zdecydujesz się mieszkać w
akademiku, będziesz mieć okazję spotkać lokalnych i międzynarodowych studentów. Tutaj możesz cieszyć się większą
swobodą i gotować własne posiłki. Jeśli chcesz odkryć nowe kultury i poznać przyjaciół z całego świata, to jest najlepszy
wybór zakwaterowania. 

• Pokoje 1 lub 2-osobowe (pokoje z prywatnymi łazienkami za dopłatą) 
• opcje bez posiłków lub z posiłkami

Mieszkanie studenckie
To  rozwiązanie  dla  wszystkich  poszukujących  większej  samodzielności.  Będziesz  mieć  okazję  spotkać  lokalnych  i
międzynarodowych  studentów.  Tutaj  możesz  cieszyć  się  większą  swobodą  i  gotować  własne  posiłki.  Jeśli  chcesz
mieszkać blisko szkoły 10-15 minut od szkoły, to jest najlepszy wybór zakwaterowania. 

• Pokoje 1 lub 2-osobowe (pokoje z prywatnymi łazienkami za dopłatą) 
• opcje bez posiłków, dostęp do wspólnej kuchni
• Wi-Fi i pościel zapewnione. 

Hostel – opcja budżetowa
• Pokoje 4-6-osobowe, mieszane dla kobiet i mężczyzn  18 +lat 
• łazienka i kuchnia wspólna 
• 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 Madrytu.

Inne opcje zakwaterowania: zapytaj doradcę JPEdukacja. 

Program zajęć dodatkowych 

Stolica Hiszpanii to bardzo różnorodne i bogate w historię fascynujące i tętniące życiem miejsce. To miasto, które śpi
tylko wtedy, kiedy ma na to ochotę. 
Zespół opiekunów w Madrycie organizuje szereg zajęć dodatkowych na terenie szkoły, a także 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 Ciebie liczne atrakcje.

Dodatkowo popularne są:
• lekcje tańca Flamenco lub Salsa w wymiarze 3/tydz lub 8/tydzień – płatne oddzielnie 110-285 EUR/tydz.. 
• Yoga 4 zajęcia/tydz ok 175EUR
• kuchnia śródziemnomorska – kurs gotowania 10 lekcji/tydz – 395EUR/2 tyg 

Podróż / transfer z i na lotnisko 

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