
Szkoła Enforex
Malaga Summer Camp

uczestnicy kursów 12-17 lat 
terminy rozpoczęcie pobytów– 16.06, 30.06, 14.07, 28.07.

 letnie obozy językowe języka hiszpańskiego organizowane są przez założoną  w 1989 roku organizację, obecnie
największą i najbardziej prestiżową  w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej;

 Malaga to miasto położone na wybrzeżu Morza Śródziemnego, z licznymi plażami oraz przepiękną promenadą.
 kampus Unamuno School położony jest na wzgórzu w prestiżowej dzielnicy  mieszkalnej w  odległości 

krótkiego spaceru od plaży, niedaleko od centrum miasta i wielu atrakcji Andaluzji. 
 na terenie campusu znajduje się internat, jadalnia, budynek lekcyjny z przestronnymi i nowocześnie 

wyposażonymi salami,   sala gimnastyczna, korty, boisko do koszykówki i innych gier zespołowych, basen i plac
zabaw oraz części wspólne do organizacji spotkań, gier, dyskotek.

 Kampus może pomieścić ok 170 uczniów jednocześnie, w tym około 60% Hiszpanów.
 powodzenie  wszelkich  działań  edukacyjnych  zależy  od  kadry  -  uczyć  będą  Cię  wysoko  wykwalifikowani  i

energiczni nauczyciele, którzy posiadają wykształcenie odpowiednie do nauczania języka hiszpańskiego jako
języka obcego. Większość z nich ma tytuł magistra i / lub doktora  lingwistyki, oraz każdy ma WPR (Certificate
of Teaching Ability). 

 6 poziomów zaawansowanie znajomości języka – pierwszego dnia kursu odbywa się test językowy 
kwalifikujący do odpowiedniej grupy

 nauka,  zakwaterowanie  i  program  zajęć  dodatkowych  pod  okiem  wykwalifikowanej  kadry,  aby  zapewnić
komfort  i bezpieczeństwo uczestnikom na wezwanie - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 
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Kurs języka hiszpańskiego lub angielskiego

Program nauczania języka jest zaprojektowany aby każdy z uczestników poczynił jak największe postępy w nauce nie 
zapominając jednocześnie o tym, że jest to również letni wypoczynek.  Innymi słowy, nauka odbywa się poprzez gry i 
zabawy, aby motywować uczniów i jednocześnie zachęcać do rozmowy i dyskusji w sposób poważny i profesjonalny. 
Metodologia jest skoncentrowana na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, wykorzystując różnorodne techniki 
obejmujące podstawy nauki języka: gramatyka, mówienie, słuchanie, słownictwo, wymowa, pisanie.

 Wiek uczestników: 12-14 lat i 15-17 lat
 Międzynarodowe grupy na zajęciach hiszpańskiego lub  z języka angielskiego. 
 Na kampusie ok 60 % to Hiszpanie  zapisani na kursy angielskiego
 Wszystkie poziomy zaawansowania 
 Liczba osób w grupie: max. 15
 Liczba lekcji w tygodniu: 20 (od poniedziałku do piątku)
 1 lekcja =  45 min

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie w pokojach dwu i trzyosobowych z łazienkami i klimatyzacją.
Pełne wyżywienie: obejmuje śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację.  Lunch i torba z przekąskami podczas wycieczek. 

Program zajęć dodatkowych 

Celem opiekunów jest zapewnienie młodzieży tylu atrakcji, aby nigdy podczas swojego pobytu się nie nudzili. Wszelkie 
zajęcia dodatkowe są dzielone na trzy kategorie: rekreacyjne, warsztaty kulturowe i wycieczki. 

Dodatkowy  program  zajęć  płatnych:  Dla  uczestników  kursu,  którzy  chcą  uczyć  się  i  ćwiczyć  swoje  dodatkowe
umiejętności sportowe i artystyczne oferujemy zajęcia pod okiem profesjonalnych instruktorów. Młodzież która wykupi
opcję zajęć dodatkowych nie zawsze może być w stanie uczestniczyć we wszystkich innych zajęciach organizowanych w
ramach pobytu



Paletki Paddleball: 12 lekcji / 2 tygodnie koszt 200 EUR
Piłka nożna: 12 zajęć w trakcie 2 tygodni – 250 EUR
Yoga: 12 zajęć w trakcie 2 tygodni – 200 EUR
Kreatywne warsztaty artystyczne: 12 zajęć w trakcie 2 tygodni – 200 EUR
Taniec nowoczesny: 12 zajęć w trakcie 2 tygodni – 200 EUR
Zajęcia teatralne: 12 zajęć w trakcie 2 tygodni – 200 EUR

Podróż / transfer z i na lotnisko 

Uczestnikom kursu szkoła oferuje transfer z i na lotnisko w Malaga w cenie 170 EUR.  Inne lotniska – pytaj doradców
JPEdukacja. 
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