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Мечтата
Ви
е
да
усъвършенствате
своя
Испански в сърцето на
испанската столица?! Вашият
избор е EUREKA Academia de
Español! EUREKA е училище,
създадено през далечната
1988-ма,
специализирано
само
и
единствено
в
преподаването на Испански
език
на
чужденци
и
Акредитиран
център
на
Институт Сервантес.

ЕUREKA Academia de Español
EUREKA съчетава отлично местоположение по средата на емблематичната calle Arenal, между Puerta del Sol
и el Palacio Real + подбран екип от преподаватели с многогодишен опит, собствени методология и учебни
материали + възможност да опознаете архитектурното и културно наследство на Мадрид чрез туристически
обиколки и лекции по изкуство, водени лично от създателя и директор на ЕUREKA señor Ángel Piñuela.
В превод от гръцки EUREKA означава „Открих го”! EUREKA е чудесният избор за изучаване на Испански език
в Мадрид! Ето и някои от основните отговори на въпроса „защо EUREKA ?!” :::





местоположението на училището - EUREKA се намира в абсолютния исторически център на града, в
непосредствена близост до големите музеи и забележителности на испанската столица. На пешеходно
разстояние около училището са най-престижните музеи (Museo de Prado, el Centro de Arte Reina Sofía, el
Museo Thyssen-Bornemisza), най-значимите сгради в града (el Palacio Real, el Parlamento, el Teatro Real, la
Plaza Mayor), най-забележителните паметници (la Fuente de la Cibeles, la Puerta de Alcalá), както и
седалищата на водещите местни банки.
богат академичен опит - училището EUREKA е основано през 1988-ма година и оттогава неговия екип е
посветен изключително в преподаването на Испански език.
най-високо качество - EUREKA е Акредитиран център на Институт Сервантес, но също така има и
престижни международни акредитации като CSN Швеция и Bildungsurlaub Германия. Освен това
училището е член на:

AEEEM - Асоциацията на училищата по Испански език в Мадрид;

FEDELE - Испанската федерация на училищата за преподаване на Испански език като чужд
език;

Търговско-промишлената камара на Мадрид

ЕUREKA Academia de Español
ниво
на
преподавателския състав всички преподаватели са с
висше
образование
по
класическа
филология,
испанска
филология,
литература,
история
и
изкуство и богат опит в
преподаването на Испански
език като чужд език. Всички
те са внимателно подбрани
от
ръководството
на
училището, следвайки строги
критерии и са преминали
специфично обучение, за да
могат да преподават по
уникалния метод EUREKA.
Преподавателският екип на
ЕUREKA е млад, динамичен,
добре обучен и готов да
работи всеотдайно, за да
постигне максимален успех с
всеки един ученик.


ЕUREKA Academia de Español


метод на преподаване - методът EUREKA се основава на прекия контакт между учител и ученик, с цел да
се поддържа спокойна и приятелска атмосфера, в която езиковото обучение се осъществява по
естествен начин на основата на практика и комуникация. Методът на преподаване ЕUREKA е разработен
от училището на базата на над 20 години практически опит, създавайки и използвайки собствени учебни
материали. Той съчетава класическите форми на преподаване с комуникативния метод с цел бързо и
ефективно обучение. Максималният капацитет на класните стаи е 8 ученика.



материална база - училището е разположено на 3-тия етаж на сграда с историческа стойност от средата
на XIX-ти век, която е изцяло реновирана, а учебните помещения са съвременно обзаведени. EUREKA
разполага с модерна материална база, където учениците да се чувстват комфортно по време на
обучението си. Предвид централното си местоположение, всички учебни зали имат система за звукова
защита, за да се избегне уличния шум да нарушава концентрацията по време на учебния процес. Също
така всички учебни стаи са климатизирани и обзаведени с аудио-визуална техника. Училището разполага
с безплатен достъп до интернет от 08.30 часа сутринта. От училищната библиотека и видео залата
можете да си наемете книги и DVD-та.



гъвкавост - учениците на ЕUREKA могат да се възползват от следните предимства:

курсовете се провеждат целогодишно;

според изискванията на Общата европейска езикова рамка обучението по Испански език се
провежда едновременно на най-малко 6 различни нива - A1 (Inicial), A2 (Básico), B1 (Intermedio), B2
(Intermedio-alto), C1 (Avanzado) и C2 (Superior);

ученици, които вече имат известни познания по Испански език, могат да започнат курс всеки
понеделник;

за абсолютно начинаещи курсове стартират всеки втори понеделник на месеца

Курсовете в EUREKA
Курсовете в EUREKA се
провеждат
целогодишно.
Неработни дни в училището
са
само
официалните
национални празници. За
ученици, които се записват
на обучение за само 2
седмици,
учебен
ден
съвпадащ
с
национален
празник
ще
бъде
компенсиран с извънредни
часове. Ученици, които вече
имат известни познания по
Испански език, могат да
започнат
курс
всеки
понеделник.
Преди
започване на курса те
преминават пробен тест с
писмена и устна част. По този
начин групите се сформират
от ученици с максимално
сродни познания по езика.

Курсовете в EUREKA
След завършване на курса ученикът преминава още един изпит, за да получи Сертификат за ниво.
За абсолютно начинаещи курсове стартират всеки втори понеделник на месеца.
Интензивни курсове - Това са курсове предназначени за ученици, които искат да учат Испански език
или подобрят нивото си за кратък период от време.
Интензивните курсове имат следните характеристики:

максималният брой ученици в група е 8 човека;

учебните занятия обхващат всички аспекти на Испанския език като произношение, граматика, разговор,
анализ и коментар на текстове, есета, писане и т.н.;

учениците имат постоянен учител по граматика по време на целия период на курса. По време на
занятията по разговор учителите се сменят на всеки 2-3 дни с цел учениците да привикнат да разбират
различни гласове и типове произношение;

извън графика на учебните часове се налага отделяне на време за индивидуална подготовка - писане на
упражнения, подготовка на дебати, преговор на граматиката, учене на нова лексика и т.н.;

според Общата европейска езикова рамка обучението се провежда на 6 различни нива: A1 (Inicial), A2
(Básico), B1 (Intermedio), B2 (Intermedio-alto), C1 (Avanzado) и C2 (Superior)


График на учебните занятия
Интензивен курс от 20 учебни часа на седмица :::

09.00-11.00 - граматика

11.00-11.30 - почивка

11.30-13.00 - занятия по разговор и лексика
Така всеки ден учениците се обучават по 3 часа и половина или средната продължителност на 1 учебно
занятие е 55 минути.

Курсовете в EUREKA
Интензивен курс от 30 учебни
часа седмично :::
 09.00-11.00 – граматика
 11.00-11.30 – почивка
 11.30-13.00 - занятия по
разговор и лексика
 14.20-16.00 - занятия по
лексика,
разговор
и
упражнения (при по-ниските
нива)
или
часове
по
цивилизация,
култура,
история, изкуство и литератра
(при по-високите нива)

Курсовете в EUREKA
Комбинирани курсове - Това са курсове, които съчетават учебни часове в група (20 часа седмично) с
индивидуални занятия (всяко с продължителност 55 минути). По време на индивидуалните уроци ученикът
има възможност да избира темите, върху които да се акцентира (произношение, граматика, подготовка за
конкретен изпит, уроци по бизнес испански и т.н.).
Комбинираните курсове са два вида:

комбиниран курс А - с един индивидуален урок на ден

комбиниран курс В - с два индивидуални урока на ден
График на учебните занятия
Комбиниран курс А :::

09.00-11.00 - граматика

11.00-11.30 - почивка

11.30-13.00 - занятия по разговор и лексика

14.20-15.15 – индивидуален урок
Комбиниран курс В :::

09.00-11.00 - граматика

11.00-11.30 - почивка

11.30-13.00 - занятия по разговор и лексика

14.20-16.10 – 2 индивидуални урока


Курс "one to one" - Този курс е презназначен за ученици, които разполагат с много ограничено време, за
да учат Испански език или искат да преминат курс с акцент върху специфична терминология (бизнес
испански, юридически испански и т.н.). В този курс преподавателят изготвя учебната програма въз основа на
конкретния интерес на ученика.


Курсовете в EUREKA
Курсът "one to one" има
следните характеристики:
 продължителност на всяко
учебно занятие - 55 минути;
 ученикът може сам да си
определя
броя
учебни
занятия на ден и кога да се
провеждат;
 ако ученикът има по повече
от 2 учебни занятия дневно,
то те биват провеждани с
различни преподаватели
Курс за възрастни - Този
курс е предназначен за
възрастни хора над 50 години,
които искат да изучават
Испански език с по-спокоен
ритъм.


Курсовете в EUREKA
В този курс се съчетава изучаването на основните граматически структури в Интензивните курсове с богата
програма от културно-развлекателни дейности. Сутрин от понеделник до петък учениците посещават курс
по Испански език, като в зависимост от нивото си на владеене постигат различни цели. При началните нива
основната цел е ученикът да придобие практически умения, които да му послужат в ежедневието (да си
поръча в кафене или ресторант, да отиде на пазар, да си направи резервация в хотел, да попита
информация за конкретно място и т.н.). За напредналите целта е посредством учебни занятия по
цивилизация и култура, литература, история и изкуство да обогатят познанията си и/или придобият нови,
свързани с испанската култура и начин на живот.
Следобедите EUREKA предлага разнообразна културна програма като посещения на музеи, театрални
представления, концерти и т.н. и развлекателни дейности като часове по кулинария, часове по танци,
дегустация на вино и/или екскурзии из града. А през уикенда можете да се възползвате от някоя от
екскурзиите до близките, богати на история градчета около Мадрид като Толедо, Ескориал, Сеговия и т.н.
Забележка: Ученици на възраст под 50 години могат да се запишат за този курс при условие, че имат
сродни интереси. Обикновено този курс се провежда през месец май. Курсът може да бъде с
продължителност от 1, 2, 3 или 4 седмици, въпреки че препоръчителната минимална продължителност е 2
седмици.
С цел да създаде приятелска атмосфера, където учениците могат да се срещат с други съученици и да се
насладят на престоя си, а също така и обогатят речника си с друг специфичен тип лексика, EUREKA
предлага допълнителни курсове по испанска кухня и танци.
Курсовете по танци (sevillanas, salsa y merengue) целят да създадат приятелска атмосфера и заедно с
това учениците научават различни ритми и стъпки. Занятията се провеждат от южноамериканска
преподавателка и са въведение към латино ритмите.
Минималният брой ученици в група е 7

Курсовете в EUREKA
В курсовете по испанска
кухня
учениците
се
обучават как да приготвят
типичните испански ястия
като gazpacho, paella, tortilla
española, sopa castellana,
croquetas, empanadillas, etc.
и напитки като sangría.
Преподавателите не само
показват как се приготвя
храната, но и се възползват
от
този
час,
за
да
преподават
лексика
и
изрази,
свързани
с
кулинарията.
Минималният брой ученици
в група е 7

Курсовете в EUREKA
Курс за подготовка за изпита DELE - Това не е курс по граматика, а практически курс за подготовка за
явяване на изпита за получаване на DELE, в който се цели ученикът да привикне с 4-те части на изпита
(четене, разбиране, писане, разговор).


DELE (Диплома за владеене на Испански език като чужд език) е единствената официална диплома,
удостоверяваща степента на компетентност и владеене на Испански език и се издава от Институт Сервантес
от името на Министерството на образованието на Испания. Огромно преимущество на DELE е, че
Сертификатът е международно признат и безсрочен!
Понастоящем учениците могат да се явят на изпит DELE в 6-те нива според Общата европейска езикова
рамка - А1, А2, В1, В2, С1 и С2.
В Испания всяка година се провеждат 5 изпитни сесии (април, май, юли, октомври и ноември).
Характеристики на курса за подготовка за изпита DELE:

максималният брой ученици в група е 8, а минималният е 3-ма;

курсът се провежда от 17.45 до 19.15 часа;

ако ученикът желае да подобри познанията си по граматика, може да се запише на интензивен курс
дневен (09.00-13.00) или вечерен (19.30-21.00);

с този курс се предлага услуга "Настаняване" само ако сте го записали в комбинация с Интензивен курс;

таксата за курса не включва таксата за явяване на изпита и учебниците

Курсовете в EUREKA

График на учебните занятия
 вариант А: понеделник и
сряда 17.45-19.15
 вариант
В: вторник и
четвъртък 17.45-19.15

Настаняване
Испански семейства
Всички семейства са внимателно подбрани, за да може учениците да се радват на приятелско и
гостоприемно отношение и живеят на разстояние максимум 20 минути с автобус или метро от училището.
Въпреки, че ги наричаме семейства, повечето са дами на възраст около 60 и 65 години, които отдават стаи
в домовете си.
Настаняването е в индивидуална стая, а в цената на седмица се включва:

напълно оборудвана стая с бюро, работно осветление, отопление през зимата;

смяна на спално бельо и хавлии веднъж седмично;

пране на дрехите на ученика веднъж седмично;

ключ, с който ученикът може да излиза и да се прибира по всяко време на деня и нощта
При този тип настаняване можете да избирате между:

настаняване без храна;

настаняване с включена само закуска;

настаняване с включена храна на база полупансион (закуска и вечеря) или

настаняване с включена храна на база пълен пансион.
Забележка:

В случай, че по някаква причина ученикът не се чувства комфортно в този тип настаняване, училището
ще се опита да го смени възможно най-бързо.

Училището препоръчва учениците да участват в организираните обеди (така наречените “Comidas con
un profesor”). От понеделник до петък учениците могат да закусват в кафене, намиращо се на няколко
метра от училището и/или да обядват с някой от своите преподаватели в близък до училището ресторант,
като имат избор между 4 различни дневни менюта. Така им се дава допълнителна възможност между 13.15
14.15 часа да упражняват своя Испански с някой от преподавателите си и да се запознават в неформална


Настаняване
приятелска среда с ученици
от други курсове. Въпреки
това, ако ученикът желае,
може
да
си
резервира
настаняване без включена
храна
или
да
избере
комбиниран
вариант,
при
който закусва и вечеря с
испанското си семействодомакин, а обядва с някой от
своите
преподаватели
от
EUREKA.
Споделени апартаменти
EUREKA
разполага
с
различни
собствени
апартаменти в близост до
училището, като някои от тях
се намират в същата сграда.


Настаняване
А - в същата сграда, където се намира училището - този апартамент разполага със 7 единични спални, 3
бани, хол и кухня
В - на разстояние 10 минути с метро от сградата на училището - 2 споделени апартамента, които имат
хол, кухня и две бани и всеки от тях е с капацитет 4 до 6 ученика.
Тези апартаменти притежават следните характеристики :::

оборудвани са с телевизор, пералня, хладилник и микровълнова печка;

в кухнята има всички необходими прибори за готвене (тенджери, тигани, чинии и т.н.). Стаите са
единични и всяка е обзаведена с бюро, гардероб, маса и единично легло;

подсигурено е спално бельо, но няма хавлиени кърпи и сешоар за коса;

всяка стая има безжичен интернет, няма телефон.

Студия
EUREKA разполага с 12 индивидуални студия, които се състоят от хол-спалня, самостоятелна кухня и баня
и са разположени на 2-3 минути пеша от училището.
Тези студия притежават следните характеристики:

оборудвани са с телевизор, климатик, пералня, хладилник и микровълнова печка;

в кухнята има всички необходими прибори за готвене (тенджери, тигани, чинии и т.н.);

подсигурено е спално бельо, но няма хавлиени кърпи и сешоар за коса;

има безжичен интернет, но няма телефон;

този тип настаняване не включва услуга "почистване". Ученикът трябва сам да се грижи за чистотата в
студиото.

Хотели и хостели
За който желае, EUREKA може да Ви резервира хотел или хостел в близост до училището.

Настаняване
Студентски общежития
Студентските общежития са
близо
до
училището.
Ученикът може да избира
между
индивидуална
и
двойна стая.


Услуга „Трансфер”
Eкипът на EUREKA предлага
на своите ученици услугата
„трансфер” от летището до
избраното
място
на
настаняване. В случай, че не
искате да се възползвате от
тази услуга, предварително
ще Ви бъде изпратена
детайлна информация как да
се придвижите сами по найудачния и бърз начин.

Madrid
Приятели на Испанския език,
тези
от
Вас,
които
изберат EUREKA за своята
езикова ваканция ще имат
възможността да опознаят
Мадрид.
Мадрид
е
търговски,
административен и културен
център на Испания, но преди
всичко испанската столица е
прочута
като
модерен,
космополитен
и
рядко
гостоприемен град.
Като
столица на държавата, тук са
седалищата
на
всички
министерства и на публичната
администрация. Мадрид е
политически, икономически и
финансов център, където са
разположени и централите на
водещите банки и национални
и международни компании.

Madrid
От културна гледна точка
Мадрид е испанският град с
най-престижните музеи (El
Museo del Prado, El Centro de
Arte Reina Sofía, El Museo
Thyssen-Bornemisza), а също
така градът с най-много
театри и нощни клубове като
El Teatro Real, El Teatro
Español, El Teatro de la
Comedia, Joy Eslava, Pacha, и
разбира
се
градът
с
множество
исторически
монументи
и
забележителности като El
Palacio Real, El Parlamento, El
Congreso,
Националната
библиотека с над 25 000 тома.
Всички тези прекрасни музеи,
изложбени зали, театри, кина
и
библиотеки
превръщат
Мадрид в световно известна и
уникална
културна
дестинация.

Madrid
Тук е мястото да се „насладиш на живота”, защото в Мадрид е трудно да различиш деня от нощта. Безспорно
Мадрид е европейската столица с най-голямо очарование през нощта. Неслучайно градът е познат с израза
„La Movida Madrileña” - изобилие от дискотеки и нощни клубове с музика за всеки вкус, барове, кафенета,
казина, фламенко спектакли. Кулинарията е една от насладите, които не бива да пропускате. Все пак Мадрид
претендира, че именно тук през далечната 1725-та е открит el Botín, най-стария ресторант в света. В Мадрид
ще откриете храна за всеки вкус и всеки "джоб" - от луксозни ресторанти, където можете да опитате
изтънчени национални и международни специалитети, до типичните "bodegas", където да вкусите
характерните испански ястия.
А на сутринта можете да се възползвате от неограничените възможности за спорт в града (многобройни
спортни съоръжения плувни басейни, футболни игрища, тенис кортове, голф игрища и т.н.) или просто да
изберете между „jogging” из живописните алеи на „Parque del Retiro” или разходка с велосипед из „Casa De
Campo”.
Предложения за свободното време от EUREKA
В желанието си учениците да опознаят максимално испанските култура, изкуство и история, всяка седмица
EUREKA предлага по две културно-развлекателни дейности за извънкласното свободно време на своите
ученици, за да посетят заедно музеите и най-емблематичните места в Мадрид като el Museo del Prado, el
Palacio Real, la Plaza Mayor и т.н. А на всеки две седмици – екскурзия до селища и градове с безспорна
историческа значимост като Segovia, Toledo, Ávila, La Granja.
Забележка: Екскурзиите в Мадрид се реализират при записани мининум 7 ученика, а извънградските
екскурзии при минимум 10 ученика!
Програмата на културните посещения се променя всеки месец и предлага следните екскурзии из Мадрид :::

Разходка из Стария Мадрид "El Madrid de los Austrias" – ще научите историята на La Puerta del Sol, La
Plaza Mayor, La Plaza del Ayuntamiento, El Palacio Real, etc.

Madrid
Музеят Прадо (El Museo del
Prado) - главната галерия на
Испания и една от най-добрите
и пълни колекции в целия свят,
където можете да разгледате
картините на Goya, El Greco,
Ribera, Zurbarán, Murillo y
Velázquez
 Арт-центъра кралица София
(El Centro de Arte Reina Sofía) тук ще откриете съвременната
испанска живопис с Juan Gris,,
Miró, Dalí и разбира се Picasso
с
“El
Guernica”
(найпротиворечивата
и
едновременно с това найпознатата творба на великия
художник от Малага)
 Кралският дворец (El Palacio
Real de Madrid) - ще разгледате
стаите на втория най-голям
дворец в Европа, построен
през XVIII-ти век от крал Felipe
V, първият крал на Испания от
фамилията на Борбоните


Madrid
Парламентът (El Parlamento) - цялата история на испанската конституция и парламент, създаден през
1850-та от кралица Isabel II

Общинският музей на Мадрид (El Museo Municipal de Madrid) - историята на Мадрид и неговите герои
чрез картини, рисунки, скулптури и други автентични предмети

El Monasterio de las Descalzas Reales - отшелнически манастир, разположен в сърцето на Мадрид.
Място за медитация, молитви и изкуство от XVI-ти век насам, период, в който манастирът е основан от
принцеса Juana de Austria

El Monasterio de la Encarnación - този манастир е основан през 1611-та година от кралица Margarita de
Austria-Estiria, съпруга на Felipe III

Музей и фабрика за гоблени (El Museo y la Fábrica de Tapices) - създаден през 1721-ва година от крал
Felipe V. В наши дни се използват същите техники на тъкане както през осемнадесети век, когато е основан

Музей Lázaro Galdiano - бивша частна колекция от бижута, картини, скулптури и мебели от различни
държави, стилове и епохи

Музеят на декоративните изкуства (El Museo de Artes Decorativas) - всички различни примери на това,
което днес наричаме изкуство в античността са били предмети за ежедневна употреба и всички те са
майсторски изложени в този музей

Пантеонът на Гоя (El Panteón de Goya)

Кметството на Мадрид (El Ayuntamiento de Madrid) – Старото кметство на града

El Rastro - най-интригуващият пазар на Мадрид, който и до днес пази своето очарование всяка неделя в
най-старата част на града

El País - струва си да се посети печатницата на вестника с най-голям тираж откак съществува испанската
преса

Археологическият музей (El Museo Arqueológico) - разходка през различните епохи, които са оформили
испанските история и култура


Madrid
Мадрид е заобиколен от множество градчета с изключителна значимост и богата историческа, културна и
художествена стойност. Учениците на EUREKA могат да си изберат някоя от следните еднодневни
екскурзии:

El Escorial - манастир, построен през XVI-ти век от Felipe II
+ Долината на загиналите (El Valle de los Caídos) - Пантеонът на Франко (El Panteón de Franco), символ на
диктатурата в Испания

Aranjuez - любимият дворец на испанските крале през пролетта
+ Chinchón - едно от най-типичните и живописни села в област Castilla

Segovia (80км) - град, известен с Римския си аквадукт, мавърската крепост el Alcázar и готическата
катедралата
+ La Granja (на 12 километра от Segovia) - летният дворец на испанските крале построен от Felipe V и копие
на Palacio de Versailles

Toledo (70км) - този имперски град е седалище на испанския кралски двор по времето на царуването на
Carlos V. Толедо ни предоставя уникалния шанс да се насладим на три средновековни култури
(християнската, арабската и еврейската), а отличителните му белези са Катедралата, църквата Santo Tomé,
къщата на El Greco и синагогите

el Pardo - кралски дворец и бивша резиденция на Франко
+ Manzanares El Real - пищен романтичен замък, намиращ се в сърцето на планините

Ávila (115км) - град в типичен романски стил, където задължително трябва да разгледате крепостните
стени la Muralla, Plaza Mayor, църквите и уличките, за да усетите типичната атмосфера

Salamanca (200км) - университетски град, където се намира най-стария университет в Испания и
множество църкви в готически стил, а нейния Plaza Mayor претендира, че е най-артистичния испански
площад

Cuenca (200км) - очарователно градче, известно със своите висящи къщи

Моята езикова ваканция в
EUREKA Madrid 
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