DEBLA

DEBLA cursos de españ
español

Ако
търсите
училище
за
преподаване на Испански език
като чужд език в Малага и
Вашите основни изисквания са
 персонално отношение,
 уютна обстановка,
 стратегическо местоположение
и
 високо
качество
на
обучението,
то Вашият избор е DEBLA cursos
de español !

DEBLA cursos de españ
español
Debla е създадена през 1979-та година. Сградата, където се провеждат учебните занятия и собственото миниобщежитие са разположени в една от най-добрите зони на Малага, само на 5 минути ходене пеша от прочутия
плаж Malagüeta и на 10 минути от историческия център на града. Училището разполага с чудна просторна градина
и няколко тераси, от които се откриват прекрасни гледки към Средиземно море. Учебните зали са много светли и
модерно оборудвани така, че да отговарят на всички изисквания на учениците за съвременни удобства. В цялата
сграда има достъп до безжичен wi-fi интернет, малка библиотека и барче, от където могат да се закупят някои
закуски и напитки.
Debla е Акредитиран център на Институт Сервантес, което означава, че отговаря на изискванията за качество,
определени от системата за акредитация на центрове за преподаване на Испански език като чужд език (ELE) към
Институт Сервантес. Това е единствената акредитация за качество в международен план, фокусирана върху
качеството на преподаване на Испански език като чужд език.
Debla разполага със сертификат за качество “Sicted”. Това е проект за подобряване качеството на туристическите
дестинации, насърчаван от Института по туризъм на Испания (TURESPAÑA) и Испанската федерация на общините
и провинциите (FEMP), която работи с фирми/туристически услуги от над 30 различни сектора, с крайна цел
подобряване опита и удовлетвореността на туриста.
Debla е член на ACEM (Асоциация на центровете за преподаване на Испански език в Малага), на EEA (Асоциация
на училищата за преподаване на Испански език в Андалусия) и на FEDELE (Федерация на училищата за
преподаване на Испански език като чужд език в Испания).
В Debla можете да се подготвите за явяване на изпита DELE (Диплома за владеене на Испански език като чужд
език), провеждан от Институт Сервантес.
Debla се сформира от екип изпълнени с ентусиазъм професионалисти с многогодишен опит в преподаването и
работата с ученици от цял свят. Всички преподаватели в Debla са носители на езика с университетско образование
и дългогодишен опит в преподаването на Испански език на чужденци. Целият екип е в постоянен контакт с всички
ученици. В Debla се предлага персонализиран анализ на индивидуалните потребности на всеки ученик, като така
той се чувства отговорен за собствения си процес на усвояване на Испански език.
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От
създаването
си
през
далечната 1979-та, повече от 35
години Debla разработва и ползва
по време на учебните занятия
собствени учебни материали.
Освен това в учебните часове се
използват всички съвременни
технологични постижения и нови
методики.
Преподавателите
насърчават учениците да говорят
Испански език още от първото
занятие. Съгласно с Общата
Европейска Езикова рамка Debla
провежда обучение по Испански
език в 6 нива – А1, А2, В1, В2, С1
и С2.
 Всяко учебно занятие в група е
с продължителност 50 минути, а
индивидуалният час – 60 минути.
 Максималният брой ученици в
група е 8, а средният между 5 и 6.
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 В случай, че в дадена група има
само един или двама ученика, то
училището си запазва правото да
намали общия брой занятия
седмично. Дори в конкретна
седмица в определено ниво на
владеене да има само един
човек, обучението му стартира.
 Първият учебен ден всички
ученици преминават входящ тест
за определяне на нивото на
владеене на Испански език.
 Минималната възраст е 14
години, а преобладаващият брой
ученици са на 19-20 години.
В
дните
на
официални
празници не се провеждат учебни
занятия.
 За да се получи Сертификат за
успешно проведено обучение е
нужно редовна посещаемост на
поне 80% от учебните занятия.
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10 добри причини, за да изберем DEBLA  :::
1. Местоположение на училището (в близост до историческия център на град Малага и плажа Malagüeta);
2. Къща с двор и фантастични гледки към Средиземно море;
3. Максимално високо качество на преподаване - акредитиран център на Институт Сервантес;
4. Опит и професионализъм - от създаването си през 1979-та година училището е специализирано само и
единствено в преподаване на Испански език на ученици от цял свят;
5. Отлично ниво на преподаване – всички преподаватели са носители на езика с многогодишен опит и постоянно
преминаващи специфично обучение за новостите в методиките на преподаване на Испански език;
6. Собствени учебни материали + средна оценка на учениците „Отличен”;
7. Лично отношение и специално внимание към всеки един от учениците;
8. Максимален брой ученици по време на учебно занятие 8, но средно 5-6;
9. Множество възможности за настаняване – споделена напълно обзаведена къща с градина до училището,
испански семейства, участващи в процеса на обучение на настанените ученици, споделени напълно обзаведени
апартаменти, апартаменти за индивидуално ползване и т.н.;
10. Голямо разнообразие в предлаганите културно-развлекателни занимания извън класната стая – гастрономия,
спорт, култура, екскурзии и т.н.

Курсовете в DEBLA
Интензивен курс
Интензивният курс в Debla се състои от 20 учебни занятия седмично или 4 учебни занятия дневно по общ
Испански. За осезаем напредък на учениците се препоръчва в допълнение по около час и половина дневно
самостоятелни занимания.
Програма на курса :::
 1-ви и 2-ри час – проверка на домашното и учене на нова граматика и лексика;
 3-ти и 4-ти час – практикуване на наученото в предишните часове чрез видео-упражнения, игри (ролеви
упражнения), музика (упражнения за слушане с разбиране) и т.н. Обсъждане на актуални теми, избрани и
подготвени от самите ученици.
В нивата за напреднали се включват и испанска литература, история, география, фламенко и испанска култура
като цяло.
 Начало на курса – всеки понеделник
 Продължителност – 1-16 седмици
Суперинтензивен курс
Суперинтензивният курс в Debla се състои от 30 учебни занятия седмично. Този курс се основава на базата на
Интензивния курс с добавка от 2 допълнителни учебни часа дневно, за да се задълбочи обучението в стандартния
курс. Курсът е предназначен за тези, които искат да напредват максимално бързо с усвояването на Испанския език.
В Германия този курс е известен като “Bildungsurlaub”.
Програма на курса :::
 1-ви и 2-ри час – проверка на домашното и учене на нова граматика и лексика;
 3-ти и 4-ти час – практикуване на наученото в предишните часове чрез видео-упражнения, игри (ролеви
упражнения), музика (упражнения за слушане с разбиране) и т.н. Обсъждане на актуални теми, избрани и
подготвени от самите ученици;

Курсовете в DEBLA
В нивата за напреднали се
включват и испанска литература,
история, география, фламенко и
испанска култура като цяло.
 5-ти и 6-ти час – практика и
задълбочаване в детайли на
наученото в стандартния курс
 Начало на курса –
понеделник
 Продължителност
–
седмици

всеки
1-16

Комбиниран курс
Този курс на Debla е за онези
ученици, които искат да се
включат в Интензивния курс с 20
учебни часа седмично, а също
така да имат допълнителен брой
индивидуални часове, в които да
практикуват специфични теми
според
нуждите
на
всеки
конкретен ученик.

Курсовете в DEBLA
Курс за подготовка за явяване на изпита DELE
DELE е единственият международно признат и безсрочен сертификат за владеене на Испански език като чужд
език. Изпитът се провежда от Институт Сервантес.
Курсът за подготовка за изпита DELE в Debla се основава на стандартния Интензивен курс + 1 допълнителен
учебен час за работа върху специфичните тънкости в отделните части на изпита.
Гордост на Debla е, че 95% от явилите се на изпита ученици на училището са го издържали успешно!
 Начало на курса – всеки понеделник
 Продължителност – 2-4 седмици
Курс 50+
Този курс на Debla се състои от 4 учебни часа по Испански език дневно + програма от следобедни и вечерни
културни мероприятия за практикуване в реални ситуации на наученото.
В 1-седмичната пакетна цена са включени :::
 обиколка на историческите забележителности на Малага;
 парти с напитка за Добре дошли;
 обиколка на местните барове с дегустация на “tapas”;
 обиколка с екскурзовод на избрана забележителност или музей в Малага;
 час по испанска кулинария с посещение на Мercado Central de Málaga
Español+
Тези курсове по Испански език на Debla са насочени към хора, които имат интерес към специфични теми.
Курсовете са с изцяло практична насоченост и се предлагат в допълнение към Интензивния и Суперинтензивен
курс.
 „Gastronomía y enología” ::: Този курс по кулинария и вино е насочен към ученици, които имат интерес да
задълбочат познанията си за испанските и в частност андалуски кухня и вино.
 “Baile” ::: Този курс по танци се провежда за ученици, които имат желание да направят своите първи стъпки в
такива характерни за испанската култура танци като flamenco, salsa и merеngue.

Курсовете в DEBLA
 “Guitarra” ::: Този курс е презназначен за онези ученици, които искат да се докоснат до испанската китара –
музикалният инструмент, превърнал се в един от символите на испанската култура.

 Начало на курсовете “Español+” – всеки понеделник
 Продължителност – 1 седмица - 20 учебни часа седмично Интензивен курс + 4 часа по кулинария, танци или
китара
Курс по Бизнес Испански
Курсът по бизнес Испански на Debla е предназначен за онези ученици, които по избор или по необходимост се
интересуват от изучаването на специфичната търговска терминология на Испански език и на обичайните бизнес
практики в деловия свят в Испания. Този курс се провежда в комбинация с Интензивния курс. Поради спецификата
на изучаваната лексика и лингвистичните особености в курса, на записалите се ученици се препоръчва минимално
ниво на владеене на Испански език В1.
Програма на курса :::
 изучаване на езиковите особености на бизнес Испанския – лексика, граматика, характерни изрази, абревиатури и
т.н.;
 различни видове търговски текстове;
 обичайни привички в деловия свят в Испания
Курс по Испанска литература
Курсът по литература на Debla е насочен към онези ученици, които имат желание да задълбочат своите познания
по испанска и латиноамериканска литература от корените й та до най-актуалните течения. Този курс се провежда в
комбинация с Интензивния курс. Поради сложността и богатството на лексиката в литературните текстове, на
записалите се ученици се препоръчва минимално ниво на владеене на Испански език В1.
Програма на курса :::
 теоретични основи – история на литературата, литературни движения, характеристики, жанрове и автори;
 текстове – четене и коментар на текстове от различни епохи, жанрове и течения

 Начало на курсовете по Бизнес Испански и Испанска литература – всеки понеделник
 Продължителност – 1-2 седмици – 4 учебни часа седмично

Курсовете в DEBLA
В цената на
включени :::

всеки

курс

са

 учебните
занятия
според
избрания курс;
 всички
нужни
учебни
материали;
 папка с първоначална обща
информация за Добре дошли;
 тест за определяне на нивото
на владеене на Испански език;
 безплатно ползване под наем
на книги и DVD-та;
 сертификат
за
проведено
обучение;
 безжичен wi-fi интернет в
цялата сграда на училището;
 парти с напитка за Добре
дошли;
 парти с напитка за Довиждане;
 обиколка на историческите
забележителности на Малага;
 всички
ученици
при
необходимост
могат
веднъж
седмично да се възползват от
консултация
с
преподавател/настойник

Настаняване
Споделена къща с гледки към Средиземно море
Споделената къща за ученици на Debla се намира „залепена” до сградата на училището. Къщата разполага с 3
двойни стаи и 1 единична стая или максималният й капацитет е 7 човека. От някои от стаите и от обширната
тераса на къщата се откриват прелестни гледки към Средиземно море. Къщата разполага с напълно оборудвана
кухня (печка, пералня, микровълнова печка и т.н.), модерно обзаведена дневна с TV/DVD и 3 бани. Навсякъде има
достъп до безжичен високоскоростен wi-fi интернет.
Цената на настаняването включва :::
 ползване на стая според резервацията;
 използването на общите части;
 спално бельо
NB: Хавлиените кърпи са грижа на ученика
Споделен апартамент

Апартаментите, които се предлагат за споделено ползване от учениците на Debla са разположени в близост до
сградата на училището – на максимум 10 минути с автобус или 15 минути ходене пеша. Учениците имат избор
между индивидуална и двойна стая, а ползват общ санитарен възел, напълно обзаведени кухня и хол. По време на
пребиваването си всички ученици са отговорни за почистването. Всички апартаменти разполагат с безжичен wi-fi
интернет.
NB: Спалното бельо и хавлиените кърпи са грижа на ученика.

Настаняване
Испански семейства
Този тип настаняване е идеален за ученици на Debla, които искат да се запознаят с ежедневието на типичното
испанско семейство и да се насладят на испанската кухня. Учениците имат избор между индивидуална и двойна
стая и храна на база полупансион или пълен пансион. В цената са включени ежедневно почистване на стаята,
веднъж седмично смяна на спалното бельо и пускане на пералня.
Забележка: Според общото правило за настаняване резервацията влиза в сила един ден преди началото на курса
или неделя и ученикът следва да освободи ползваните помещения ден след края на курса или събота. При
необходимост/желание от страна на ученика има възможност за резервиране на допълнителни нощувки.
Самостоятелен апартамент
Този тип апартамент е за един или двама души. Самостоятелните апартаменти са в непосредствена близост до
Debla – на 10 минути пеша, 5 минути пеша до плажа и 10 минути пеша до историческия център на Малага. Един
типичен самостоятелен апартамент се състои от дневна, спалня, кухненски бокс и баня.
NB: В цената са включени спално бельо и хавлиени кърпи.
Хотел
При желание от страна на ученика, екипът на Debla може да резервира хотел в близост до училището. Хотелът е 2
звезди и на разстояние около 10 минути пеша.

Настаняване
Трансфери
Училището предлага платена
услуга
по
посрещане
на
летището и придружаване до
избраното
място
на
настаняване и обратно.
В
случай,
че
часът
на
пристигане на ученика е след
22
часа
местно
време,
ползването на тази услуга е
задължително (с изключение на
настаняване
в
испанско
семейство).
Ако часът на пристигане налага
трансфер между 24.00-06.00
часа, то услугата се оскъпява с
20%.

Málaga
“Lo mejor de Málaga sin
duda es el clima y su gente.
Es imposible no aprender
español con gente tan
abierta y acogedora” 
Приятели на Испанския език и
култура, тези от Вас, коит
изберат
DEBLA cursos
de
español за своята езикова
ваканция ще имат възможността
да опознаят слънчева Малага!
Известна с факта, че е родно
място на Пабло Пикасо и
Антонио Бандерас, съхранила
страстния дух на Андалусия,
Малага е многолика и очарова с
безкрайните си плажове по
бреговете на Средиземно море,
музеи, галерии и изкусителна
кухня.

Málaga
Малага е център на провинция
Малага в автономна област
Андалусия и по настоящем е с
население около 570 000 жители.
Малага е най-южният град на
Иберийския полуостров. Намира
се на брега на Средиземно море,
заобиколена
от
планини.
Транспортните връзки с найблизките градове са отлични, а
международното летище е само
на 14 км от училището.
Според историците е основана от
финикийците през 10-ти век
преди новата ера под името
Малака. Заради стратегическото
си географско местоположение
Малага е владяна от римляни,
вестготи и едва през 1487 год. се
освобождава от мюсюлманското
присъствие на маврите. Големият
възход на Малага като

Málaga
водещ туристически център започва след 1960-та. Всеки турист няма как да не посети Катедралата на Малага
(“Catedral de la Incarnación” или “La Manquita” – с фасада в пищен бароков стил, строена почти два века върху
основите на джамия, но източната кула остава недовършена и до наши дни); Родната къща и Музея на Пикасо;
Крепостта “la Alcazaba” и руините на огромен Римски театър.
Малага е типичен южен град с изключително общителни и приятелски настроени местни жители. В Малага можете
да се насладите на “paella” или “pescaíto frito” в някое от многобройните плажни ресторантчета или да опитате
“tapas” в някой от типичните барове в историческия център; да слушате фламенко, докато се разхождате из
покритите с разноцветен мрамор улички; да танцувате “salsa” в някоя от модните дискотеки или да погледате
корида на Plaza de toros “La Malagüeta”. Средногодишната температура в Малага е 25ºC, поради което можете да
практикувате целогодишно почти всички спортове – голф, тенис, плуване, уиндсърф, конна езда, туризъм, фитнес и
т.н. А на само 125 км от Малага има възможност за каране на ски в Сиера Невада. Можете също така да поиграете
плажен волейбол; да посетите Музея на Пикасо или някоя от многобройните художествени галерии; да се
отправите на разходка с катараман из залива на Малага, за да се насладите на прочутите средиземноморски
залези  ... y mucho más…

За да усетите типичната Малага обаче задължителни са няколко неща : да опитате сардини на скара на
изкуствено създадения с пясък от Сахара плаж “la Malagüeta” + да пийнете чашка типично малагско винце “dulce de
Málaga” в любимия на актьори и политици от цял свят бар “El Pimpi” + да се разходите в средата на август из
покритите с розов мрамор улици по време на “Feria de Flores” (Feria de Málaga) !

Málaga
Извънкласна културноразвлекателна програма в
DEBLA
Debla предлага на своите
ученици голямо разнообразие
от
културни,
спортни,
кулинарни предложения за
свободното време :::
 Екскурзии – в събота
екипът на Debla организира за
своите ученици екскурзия, с
цел да посетят и опознаят
някои
от
най-прочутите,
красиви
и
емблематични
градове в Андалусия като
Кордоба, Гранада, Севиля,
Ронда, Тарифа. La Plaza de
Toros de Ronda, La Alhambra de
Granada,
la
Mezquita
de
Córdoba, la Catedral de Sevilla
или la Costa de Tarifa (където

Málaga
се събират най-страстните сърфисти от цял свят...) - Всеки един от тези градове има своите уникални
монументи, които прославят многовековната испанска история и архитектура. Тези групови посещения на
историческите забележителности обогатяват впечатленията на учениците за Испания от туристическа гледна
точка и са повод за практикуване на езика в неформална среда.
 Посещения на културните забележителности на Малага – всеки понеделник с новите ученици в Debla се
прави организирана обиколка с екскурзовод на Малага, по време на която им се дава полезна както културна,
така и практическа информация за града. Също така училището предлага разнообразие от културни
посещения, за да могат учениците да опознаят историко-архитектурното богатство на града. La Plaza de toros,
Museo Picasso, Museo Thyssen, Museo del Vino de Málaga, Museo del Automóvil, Museo Interactivo de la Música,
los Baños Árabes el Hamman, Museo-Acuario Aula del Mar, Museo del Vidrio, Centro Pompidou, Jardín Botánico de
la Concepción, Centro de Arte Contemporáneo, Museo de Artes y Costumbres Populares, Museo del Patrimonio, la
Catedral, el Castillo de Gibralfaro, el Castillo de Alcazaba, временни изложби. Всички тези посещения са с
придружаващ екскурзовод-водач.
 Спортни мероприятия – училището предлага за своите ученици и различни възможности за спорт като
плажен волейбол. Debla има споразумение с испански отбори, за да организира футболни мачове, които да
са повод за практикуване на езика в релаксираща и неформална атмосфера. Не на последно място в рамките
на училището се организира и турнир по тенис на маса – изключително забавно мероприятие, в което
ученици и учители се изправят едни срещу други. Като всеки турнир и този разбира се си има своите
победители, трофеи и награди !
 Уроци по испанска кухня – желанието на екипа на Debla е неговите ученици не само да опитат найтипичните испански ястия като la tortilla española, la paella, el gazpacho andaluz и разбира се las tapas, но и да
знаят как да ги приготвят. По време на всеки урок се усвоява приготвянето на различно ястие, а накрая идва
най-хубавото и най-забавното – всички заедно да изядат това, което са сготвили .
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 Уроци по танци – като
допълнение към занятията
по Испански език, екипът
на Debla предоставя на
своите
ученици
възможността да изкарат
курс по танци научавайки
“Sevillanas”. Този типичен
андалуски танц се играе на
всеки
празник.
Да
танцуваш “Sevillanas” е
като
да
танцуваш
фламенко, но по един повесел начин. А за тези, на
които
от
испанската
култура най им харесва
Салсата,
училището
предлага
преподавателдългогодишен специалист
в
латино
танците.
Занятията се провеждат в
групи с максимум 6-8
човека.

Málaga
 Safari de bares – това е обиколка на най-старите, най-прочутите, най-типичните барове из историческия
център на Малага. По време на тази обиколка учениците ще видят от първа ръка историята на местната
кухня, опитвайки характерните за региона ястия и напитки.
 Flamenco show – възможност за учениците на Debla да се насладят на най-емблематичния спектакъл на
андалуската емоция и андалуското изкуство.
 Посещение на винарна – екскурзията се организира за тези ученици на Debla, които искат да видят къде и
как се произвежда прочутото малагско “vino dulce”. По време на обиколката във винарната се виждат всички
етапи на процеса на приготвяне на това ценно вино и разбира се завършва с дегустация.
 Посещение на пивоварната San Miguel – тази екскурзия винаги предизвиква голям интерес сред
учениците. Продължителността на обиколката е около два часа като по време на разходката сред
производствените съоръжения учениците получават детайлна информация за историята на компанията и за
целия процес на приготвяне. А в края на посещенията всички участници са поканени на дегустация на
различни видове бира, произведени в завода и разбира се за мезе “tapas”.
 Излъчване на спортни събития – целият екип на училището е пристрастен към спорта и постоянно
предлага на своите ученици възможност всички заедно да гледат и обсъждат спортни състезания с
европейска и световна значимост.
 Партита и барбекюта – в Debla екип и ученици заедно учат Испански език, опознават испанската култура и
навици, спортуват, но също така и се забавляват. Затова в градината се организират партита, където ученици
и учители могат неусетно да научат повече едни за други в неформална приятелска атмосфера.

Моята езикова ваканция в Испания 
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