
Online обучение по Испански език 

за подрастващи 13-18 години  

“DESCUBRE ANDALUCÍA EN ESPAÑOL” 

 

Провежда се от преподавателите от нашия партньорски учебен център в Беналмадена - 

Андалусия MARAVILLAS Programas Internacionales (MARAVILLAS) ::: 

http://www.azares.eu/azares/Page/BG/azares8-benalmadena.php 

 

 Възраст на участниците – 13-18 години 

 Минимална продължителност – 2-две седмици 

 Начални дати – 15.06 + 29.06 + 13.07 + 27.07 + 10.08 + 24.08 

 Курсът “Vive la experiencia Maravillas – Descubre Andalucía en ESPAÑOL” е 

предназначен за подрастващи на възраст 13-18 години, които искат да 

усъвършенстват своя испански език в онлайн международна среда. Програмата е 

подходяща както за младежи и девойки, които това лято няма да успеят да пътуват и 

да изживеят наживо емоцията на летния лагер организиран от Maravillas в Costa del 

Sol, така и като предварителна подготовка и опресняване познанията им по 

испанския език и култура преди пристигането им в Беналмадена. 

 Целта на тази онлайн програма е подобряването на уменията по испански език да 

бъде преживяване отвъд упражненията по граматика и лексика, а младежите да 

http://www.azares.eu/azares/Page/BG/azares8-benalmadena.php


обогатят познанията си за испанските култура, география, природа; да усетят 

ползите, които свободното владеене на нов език може да им предложи и да се 

подготвят за това, което им предстои да видят в слънчева Андалусия. По време на 

учебните занятия младежите ще посетят виртуално емблематични места из 

Андалусия, ще си взаимодействат постоянно със своите съученици в ролеви игри и 

проекти, ще слушат испанска музика, ще се докоснат по испанското кино. 

 

В Гранада (Granada) ще се разходят из стаите на последните арабски дворци (el 

Alhambra) в Европа, откривайки техните тайни и легенди, любовта им към красотата и 

начина им на живот. Ще изкачат най-високата кула в град Севиля (Sevilla), бившето 

минаре на джамията, построено преди хиляда години и сега част от един от най-важните 

храмове в християнския свят Catedral de Sevilla. Ще отидат и до Кордоба (Córdoba), 

където стените на къщите и типичните вътрешни дворове Patios de Córdoba са покрити с 

пъстроцветни саксии с цветя и ще влезнат в джамията La Mezquita, където гората от над 

деветстотин колони разказва истории за сливането на народи и култури и са родени 

философи и поети. 

 Курсът включва всеки ден от понеделник до петък две учебни сесии, всяка с 

продължителност от 55-петдесет и пет минути, или общо 10-десет часа седмично, и се 

провежда за всички нива от А0 до С1 включително. 

NB: Партньорският ни учебен център Maravillas Programas Internacionales е сред 

основоположниците в преподаването на Испански език като чужд език в Испания и 

доказан лидер с над четиридесет годишен опит и отличен екип от преподаватели, всички 

носители на езика и с богат опит в преподаването на испански език на млади хора и 

юноши. 

 Занятията се провеждат в малки групи от минимум 3-три и максимум 10-десет ученика 

(средният брой ученици в група е 6-шест). 



NB: Групите са малки, за да могат да се адаптират занятията към специфичните 

характеристики на всеки един от учениците и всеки един от тях да активира 

комуникационните си умения. 

 След записване ученикът прави писмен онлайн тест за определяне на актуалното му 

ниво на владеене на испански език, а в началото на първия учебен ден 

преподавателят му провежда и кратко устно интервю за определяне на говорните 

умения. 

 Графикът на провеждане на занятията е сутрин или следобед в интервала 09.00-

18.00h местно испанско време. 

 Изисквания за провеждане на видео обучението – компютър, таблет или мобилен 

телефон с достъп до високоскоростен интернет 

NB: Занятията се провеждат на онлайн платформата Google Meet 

Цена на курса ::: 

❖ 2 седмици = 145.00 евро 

NB: Цената е крайна, без допълнителна регистрационна такса и с включени обучението, 

входящия тест и всички учебни материали!  

 


