K2 INTERNACIONAL

K2 Internacional Cá
Cádiz
K2 Internacional е открито през 2001ва и вече 15-та година съществува
като училище, специализирано само и
единствено в преподаването на
Испански език на чужденци и
Акредитиран център на Институт
Сервантес!
K2
Internacional
Ви
предоставя възможността да учите
Испански език в центъра на старата
историческа част на Кадис, с всички
необходими съвременни удобства, за
да
се
чувствате
добре.
K2
Internacional е модерна „приказка” за
две сестри Ángeles & Yolanda Castro,
които ежедневно сбъдват мечтата си
да изградят свое училище, в което да
обучават хора от цял свят на своя
прекрасен език. Най-големият плюс
на K2 Internacional ли?! Когато
попитате тези прекрасни и винаги
усмихнати дами, те ще Ви отговорят
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така: „Горди сме от личната връзка, която имаме с всеки един от нашите ученици. Мнозинството от тях се
превръщат в наши близки приятели и продължаваме да сме в контакт години след като са били на обучение
при нас. Всъщност, след време всеки по един или друг начин се завръща отново в нашето училище осъзнал,
че това е най-добрият начин да се “потопиш” в Испанския език, култура и начин на живот!” Именно затова
напълно заслужено през 2014-та K2 Internacional получава приза за най-добро училище в Испания за
преподаване на Испански език според мнението на учениците!
Местоположението на K2 Internacional благоприятства пълното потапяне в ежедневието на Кадис. Училището
се намира на "Plaza del Mentidero" - един от най-централните и значими площади в Кадис, построен през
далечната 1755-та година. Тук можете да започнете деня си в типичния тих спокоен ритъм на града с
питателна закуска, наслаждавайки се на румоленето на водата на красивия фонтан и южняшкия мирис на
цветята. Само на 2 минути от парка и на 5 от прочутия плаж "la Caleta", в непосредствена близост да авто и
ж.п. гарите с възможност да се отправите на незабравима разходка до Sevilla, Málaga, Jerez de la Frontera или
Marruecos. К2 Internacional е заобиколено от многобройни типични площадчета с кафенета и барчета,
факултетите на Universidad de Cádiz и библиотеки, архитектурни паметници като един от символите на града
“Gran Teatro Falla”. Друго предимство е, че не е нужно да ползвате транспорт, за да идете и се приберете от
училище до избраното място за настаняване.
Училището разполага със самостоятелна сграда - прекрасно уютно здание от 19-ти век, което е напълно
реставрирано запазвайки очарователната атмосфера на типичната кадиска къща. K2 Internacional разполага
със 7 светли, комфортни и напълно оборудвани класни стаи, компютърна зала с web-камери, микрофони,
слушалки и безплатен достъп до безжичен wi-fi интернет, конферентна зала, библиотека и видеотека. На
разположение на учениците са и кухнята, андалуския двор, отдел-подпомагане и разбира се любимото място
за всички - слънчевата тераса на покрива. Тя е предпочитано място за идилична почивка, четене, слушане на
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музика, приятелски сбирки с вкусна
"paella" и чаша "sangría" под
южняшкото синьо небе.
Основна грижа на ръководството на
K2 Internacional винаги е била
качеството
на
преподаване
на
Испански език като чужд език и затова
от
създаването
си
училището
поддържа преподавателски екип от
хора с високи професионални и
междуличностни качества и умения.
Всички те са :::
 дипломирани с високо ниво на
владеене на Испански език и култура;
 наясно с отговорностите си и със
способност да заслужат уважението
на
учениците
както
с
професионализма си, така и в
резултат на неформалното общуване
извън класната стая;
 с призвание да обучават, топли,
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честни, открити, отнасящи се с респект и интерес към учениците.
Преподавателите в K2 Internacional ползват само собствени учебници и значително подпомагат учениците да
постигнат целите на курса като предварително се подготвят добре за учебните занятия, така че те да са
стимулиращи и продуктивни за курсистите; прилагат подходящи методики, за да могат учениците да се
"потопят" в испаноезичната среда и атмосфера и така да се насладят максимално на обучението и престоя си.
Извън класната стая дават своя принос за създаване на нови учебни материали и участват активно в
образователни курсове и семинари за повишаване квалификацията на учителите по Испански език като чужд
език.
Методология и учебни програми в K2 Internacional
K2 Internacional е разработило методика, основана на практическия опит на учителите в класната стая, която
гарантира "качествено преподаване". Бързият прогрес на учениците потвърждава, че програмите и методите
на K2 Internacional са успешни и Ви доближават до "истинския" Испански, този който се говори реално в
ежедневието. По време на учебните часове ще развиете способността си да разбирате, говорите, четете и
пишете на Испански език. В учебните зали се създава една среда на общуване на Испански като на учениците
се дава възможност да обсъждат предпочитанията си, да взимат решения, да изказват мнения върху
дискутираните теми с лингвистично и социокултурно съдържание. С изключителна гъвкавост преподавателите
в K2 Internacional използват първия учебен ден, за да получат информация и обратна връзка от своите
ученици за техните нужди и предпочитания и характеристиките на групата като цяло. На тази база те
адаптират предварително изготвените учебни програми и така по време на учебни занятия е налице постоянно
взаимодействие между учител и ученик. Въз основа на практическия опит в класните стаи, преподавателският
екип на K2 Internacional влага години усилия в разработването на собствени учебни материали за преподаване
на Испански език като чужд език. Те биват постоянно актуализирани с текстове,
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които са максимално близо до
реалния живот по всички теми като
политика, литература, музика и т.н.
В последния учебен ден всеки ученик
получава :::
 Сертификат за завършен курс в K2
Internacional, в който се упоменават
видът на курса, продължителност,
брой учебни часове и ниво на
владеене на Испански език при старта
на обучението и в края му;
 Академична
оценка - ученикът
преминава кратък общ изпит по устно
и писмено изразяване, четене и
слушане с разбиране, а в заключение
преподавателят му прави коментар и
изводи, които да го подпомогнат и
мотивират
да
продължи
да
усъвършенства познанията си по
Испански език и култура.
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В K2 Internacional получавате съотношение между качество и цена на висота. Гъвкавият учебен график в K2
Internacional Ви позволява да стартирате своето обучение за всички нива от абсолютно начинаещи А1 до
напреднали С2 целогодишно. Групи стартират всеки понеделник, като преди началото на курса учениците
трябва да преминат писмен и устен пробен тест, за да бъдат разпределени максимално точно в група.
Обучението се провежда в малки групи от не повече от 8 ученика (минимум 3-ма, средно 5-ма), което
гарантира персонално отношение към всеки.
 Курсовете по Общ Испански език са най-често избираните от учениците, които се записват на обучение в
K2 Internacional между 1 и 12 седмици. Продължителността на 1 учебен час в група е 45 минути, а според броя
на учебните занятия седмично курсовете са 3 вида :::
 Estándar
Този курс е предназначен за онези ученици, които искат да учат Испански език за определен период от време
между 4 и 12 седмици. В програмата имат 20 учебни часа седмично в група и няколко извънкласни културни
дейности. За този курс можете да се запишете през януари, октомври, ноември и декември. През летните
месеци се предлага Интензивния курс.
 Intensivo
Този курс е разработен в отговор на нуждите на учениците, които искат бързо и ефективно да подобрят нивото
си на владеене на Испански език в кратък период от време. В седмичната програма имат 25 учебни часа в
група и няколко извънкласни културни дейности. Интензивният курс има същата структура като Стандартният
с допълнение от 1 учебен час х 50 минути дневно. Това допълнително занятие е посветено на "изглаждане" на
придобитите знания по граматика, разговор и испанска култура. За този курс можете да се запишете
целогодишно.
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Súper Intensivo
Този курс включва 30 учебни часа
седмично и е предназначен да
отговори на интереса на найамбициозните ученици, които се
стремят да усвоят максимално много
за кратък период по време на своя
престой в Кадис. Всеки ден имате по
6 учебни занятия в група. Структурата
на курса е същата като на
Интензивния, но с 5 допълнителни
учебни часа на седмица. В тези
"extra"-занятия ученици и учител
избират заедно обсъжданите теми. За
този курс можете да се запишете
целогодишно.
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Примерен график на учебните занятия:
 09.30-11.00 - учебни занятия 1+2
 11.00-11.30 – почивка
 11.30-13.00 - учебни занятия 3+4
В група се усвояват граматика и лексика - думи и нови изрази, писмено и устно изразяване (разговор) и
разбиране, познания по Испанския език и култура
 13.10-14.00 - учебно занятие 5 при curso Intensivo
Упражнения за практическо подсилване на усвоените изрази, разговорни умения и аспекти на испанската
култура
 14.10-15.00 - учебно занятие 6 при curso Súper Intensivo
Тънкости в граматическите изрази и уменията за водене на разговор
 Curso de Preparación DELE
Ако искате да имате официална диплома за владеене на Испански език, препоръчително е да изкарате курса
за подготовка за изпита DELE. Дипломата за владеене на Испански език като чужд език (DELE) е единственият
Сертификат за степен и ниво на владеене на Испански език, който е безсрочен, международно признат и се
издава от Институт Сервантес от името на Министерство на образованието в Испания. K2 Internacional е
изпитен център за DELE в Кадис. Практическият опит в K2 Internacional показва, че най-добрият вариант е да
усвоите в собствената си страна езика на нивото, на което желаете да покриете изпита и след това да се
запишете за 2-4 седмичен курс за подготовка за изпита DELE в Испания. Курсът включва 20 учебни занятия на
седмица по общ Испански език в група + 5 допълнителни занятия за усвояване тънкостите на отделните части
на изпита.
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Curso en Carnaval y Semana Santa
Тези курсове са предназначени за
онези от Вас, които могат да отделят
кратък период от време за усвояване
на Испански език и се интересуват
живо от испанската култура и обичаи.
Курсовете "Carnaval” + “Semana
Santa" Ви позволяват да опознаете
най-очарователните
и
типични
испански празници. Всяка година в
средата на февруари Кадис е
домакин на един от най-прочутите в
цял свят Карнавали – магия от
цветове, музика и емоции, която
човек трябва да преживее поне
веднъж в живота! Но също така
трябва да сте били поне веднъж в
Испания на Великден, а Андалусия е
прочута
с
най-пищните
улични
религиозни процесии по време на
Semana Santa, като кулминацията е
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на разпети петък. Учебната програма предвижда 20 учебни занятия седмично в група, както при "curso
Estándar" + 3 часа по испанска култура. В курса са включени и допълнителни културно-развлекателни
дейности, с които ежедневно ще бъдете част от празничния ритъм на града.
 Clases Privadas y Semiprivadas
Ако се нуждаете да наблегнете върху някои специфични аспекти на Испанския език, нямате нужното време, за
да се запишете на курс или предпочитате да следвате свой собствен ритъм, най-добрият избор са
индивидуалните занятия, които предлага K2 Internacional. Изборът на брой учебни часове дневно и
обсъжданите теми е изцяло Ваш. Първият учебен ден ще си направите мини-събрание със своя
преподавател, за да обсъдите нуждите си и целите, които си поставяте и така заедно ще създадете собствена
учебна програма. Занятията "semiprivadas" са за двама човека, които са се записали и/или живеят заедно и
имат сродно владеене на Испански език. Продължителността на 1 занятие е 50 минути.
 Curso para Profesionales de Negocios & Turismo
Продължителността на тези курсове е 2 до 4 седмици, като изискването е да владеете Испански език поне на
средно ниво В1. Учебният график включва 30 учебни занятия седмично – 20 учебни часа по Общ Испански в
група до 8 човека + 10 учебни часа по специализиран Испански в мини-група до 5 човека.
 Curso de Español para los Negocios - С този курс ще подобрите уменията си да водите преговори на
Испански език. Програмата е персонализирана според Вашата професия и конкретни нужди. Курсът е
предназначен за тези от Вас, които искат да развият уменията си за водене на преговори и да подобрят
езиковите си познания както лингвистични така и практически за света на бизнеса в Испания.
Програмата на курса обхваща аспекти на търговията в Испания, анализ и практически упражнения за
различен тип делови преговори, роли и отношения, жаргон и бизнес стратегии, културни различия,
изготвяне на доклади и търговски писма, интервюта с испански предприемачи.
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Curso de Español Turístico –
Този курс е насочен специално
към
света
на
туризма:
туристически
агенции,
туроператори,
пилоти,
стюардеси,
студенти
по
туризъм,
екскурзоводи.
Учениците
ще
обсъждат
специфични теми с практически
специалисти от туристическия
бранш. Този курс ще Ви
подпомогне
да
придобиете
голям речников запас и да
подобрите уменията си на
Испански език по разбиране при
четене и водене на разговор в
практически
ситуации
като
туробиколки
на
забележителности,
екскурзии,
резервации на настаняване,
разрешаване на спорове в
случай на рекламации.
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Curso de Español 50+
За хора от всички възрасти, които
биха искали да съчетаят своята
ваканция в южна Испания със
занятия
по
Испански
език
и
възможност да опознаят испанската
култура и за тези от Вас, които търсят
създаване на нови приятелства с
хора от цял свят, K2 Internacional
предлага програмата “ Español 50+”!
Този курс включва 20 учебни часа
седмично по Испански език в група +
2 занятия по испанска култура и
общество. Културно-развлекателната
програма предвижда 2 посещения
или екскурзии седмично, 2 вечери, 1
закуска и 1 посещение на SPAкомплекс.


Настаняване
K2 Internacional предлага на своите ученици различни възможности за избор на настаняване по време на
обучението си по Испански език в Кадис. Всички те се намират в центъра на старата историческа част на
Кадис, на 5-10 минути пешеходна разходка от училището и плажа! Стремежът на K2 Internacional е да
подсигури на учениците си приятен и комфортен престой. Всички жилища са лично избрани и под постоянен
оглед от отговорника по настаняване в администрацията на училището. Специален екип се грижи за
почистването и поддръжката им. Поне седмица преди пристигането му в града, на ученикът се предоставя
подробна информация за апартамента или семейството-домакин и спешна 24-часова телефонна линия.
Независимо от избрания тип настаняване, пристигането става след 14 часа в неделята преди първия учебен
ден и жилището трябва да бъда освободено в изряден вид най-късно до 12 часа в съботата след последния
учебен ден. При необходимост и желание да пристигнете по-рано или да си тръгнете по-късно е необходимо
предварително да се уведоми административния отговорник от К2 Internacional.
Настаняване в испанско семейство е идеално за ученици, които се стремят да опознаят максимално
испанската култура и начин на живот и едновременно с това да практикуват и за кратко време да
усъвършенстват своя говорим Испански език. Семействата-домакини не говорят чужди езици, но са
привикнали да настаняват ученици от различни възрасти и националности, така че адаптирането става лесно,
неусетно и приятно. При този тип настаняване е подсигурено хранене за ученика. Можете да избирате между
храна на база полупансион (закуска и обед или вечеря) или пълен пансион (закуска, обед и вечеря).
Испанското семейство-домакин Ви посреща в деня на пристигането Ви и при желание от Ваша страна ще Ви
придружи до училище първия учебен ден. В цената на този тип настаняване са включени хавлиени кърпи,
спално бельо, веднъж седмично основно почистване и ползване на пералня.


Настаняване
Споделеният апартамент е най-добрият избор за настаняване ако искате да учите Испански език и
същевременно да се запознаете с хора от всички краища на света с различна възраст, вкусове и интереси.
Учениците, които споделят един апартамент, не винаги са в една и съща група, така че това е лесен начин да
създадете нови приятелства. Обикновено в един апартамент са настанени 3-4 ученика, като стремежът е те да
са от различни националности. Имате възможност за избор между индивидуална и двойна стая, а холът,
кухнята и банята се ползват общо. В двойна стая се настаняват само ученици, които се познават и пътуват
заедно. Всички апартаменти са напълно оборудвани с телевизор, пералня, прибори за готвене и хранене, а
цената включва комуналните разходи за ток, вода и газ. В деня на пристигането си ученикът е посрещнат в
апартамента от представител на училището, който да му даде ключовете, карта на града и общи насоки за
приятен и безопасен престой в Кадис.


Настаняване в самостоятелен апартамент е отличен избор ако сте предвидили по-дълъг престой в града,
ако обичате да си готвите или ако пътувате заедно с приятели, партньор или роднини. Администрацията на
K2 Internacional съдейства на своите ученици при намирането и резервирането на подобно жилище, което да
отговаря максимално на предпочитания, нужди и бюджет.


Не на последно място Кадис предлага и разнообразни възможности за настаняване в хотели и хостели,
като за подробности и резервация бихте могли да разчитате на съдействие от страна на администрацията на
K2 Internacional.


Настаняване
Услуга "Трансфер“
В случай, че самолетът Ви пристига
или заминава много рано и няма
удобна връзка с обществен транспорт
до Кадис, то с цел да улесни
пътуването Ви, екипът на K2
Internacional
предлага
услуга
"трансфер".
Представител
на
училището ще Ви чака на летището,
за да Ви отведе директно до
избраното място на настаняване. В
случай
на
самостоятелен
или
споделен апартамент, шофьорът ще
Ви предаде ключовете и карта на
града. В случай на настаняване в
семейство, те ще бъдат предупредени
и ще Ви очакват независимо от
неудобния час на пристигане.
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Приятели на Испанския език и
култура, тези от Вас, които изберат K2
Internacional за своята
езикова
ваканция ще имат възможността да
опознаят Кадис! А защо да изберете
да учите Испански език точно в Кадис,
защо да решите да упражнявате своя
Испански именно в Кадис? Кадис е
известен с прозвището "Сребърната
чаша", което дължи на особената си
форма, на светлината и на начина, по
който градът се отразява в морето.
Кадис се намира на югозападният
бряг на Иберийския полуостров в
област Андалусия или там, където се
срещат
Европа
и
Африка,
Атлантическия океан и Средиземно
море. Градът е столица на една от
осемте андалуски провинции, а
именно едноименната Кадис. Кадис е
разположен на
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заобиколен от морето полуостров в
залива на Кадис (Bahía de Cádiz),
който
включва
общините
San
Fernando, Puerto Real, Chiclana и
Puerto de Santa María. Този район с
обща площ 592 км2 и население
около 600 000 жители е един от
"двигателите" за развитието на
индустрията, туризма и търговията в
Андалусия. На юг от Кадис следвайки
прекрасните плажове можете да
достигнете Гибралтарския проток, а
оттам да се разходите до "портата
към африканския континент" Мароко.
На изток са Севиля и впечатляващите
планини
Sierra.
Не
бива
да
пропуснете и очарователните "pueblos
blancos" като Arcos de la Frontera и
Ronda с белите варосани къщи и
отрупаните с цветя
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вътрешни дворове и балкони, а оттам да продължите до Málaga. Много важна част от културата и стила на
живот на местните са конете, виното, биковете и фламенкото. За да се докоснете до тези ревниво пазени
традиции можете да посетите стопанствата в Jerez de la Frontera, Medina Sidonia и Alcalá de los Gazules, където
от векове се отглеждат впечатляващите бикове и елегантните андалуски коне. А ако си мечтаете да посетите
Канарските острови, пристанището на Кадис е чудесна отправна точка.
Естествено историята на Кадис и значимите му културни аспекти са силно повлияни от географското
местоположение на града. Основан от финикийците през 1100 г.пр.н.е., Кадис е най-старият познат в наши дни
град на западния свят. По-късно в Кадис се заселили картагенците, а след тях римляните. Най-значимите
останки от тази епоха са запазените и до наши дни руини на "Teatro Romano" в "Barrio del Pópulo”. Построен
през I-ви век преди Христа, Римският театър в Кадис е бил най-големият римски театър в цяла Испания. Днес
обаче могат да се видят само части от него, тъй като през Средновековието камъни от театъра са ползвани за
строителен материал за градеж на жилища. Около V-ти век в Кадис пристигнали готите, а през 711-та година
започва дългият период на мюсюлманското владичество. След връщането под християнската корона през
1262-ра започва възстановяването на Кадис под управлението на Alfonso X “El Sabio”. Именно тогава на
мястото на джамията започва да се строи прочутата Катедрала - символ на града и до днес. Поради
привилегированото си географско положение исторически Кадис винаги е бил едно от най-важните испански
пристанища. Значимостта на града е тясно свързана с испанската история – от бреговете около Кадис
Христофор Колумб отплува в откриване на Америките. А след 1492-ра година се нарежда сред най-богатите
градове в Европа. Периодът на просперитет за Кадис започва през XVI-ти век, когато градът измества Севиля
и се превръща в основно търговско пристанище със Западните Индии. Този търговски подем оказва силно
влияние върху градския облик и тенденцията на изграждане на прекрасни къщи-дворци, живописни улици и
романтични площади продължава до XVIII-XIX-ти век. През 1812-та градът се слави с либералните си
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убеждения и служи за убежище на
политиците, когато в останалата част
на Испания нахлуват войските на
Наполеон. В резултат през същата
тази година тук е създадена и
подписана
първата
Испанска
Конституция, известна с прозвището
"la Pepa".
Кадис е изграждан и строен наново
няколко пъти, като различни култури
са оставили своя отпечатък върху
облика на града. Богатата история на
Кадис не просто го превръща в
наситен
с
исторически
забележителности град, а градът е
сам по себе си впечатляващ
паметник. Днес Кадис е ясно
разделен на две зони: старата
историческа част, известна сред
местните просто като Кадис и новата
част "Puerta Tierra", която е изградена
извън крепостните стени на
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отвоювани от морето земи и характеризираща се с типична съвременна архитектура, широки булеварди и
високи модерни сгради. На „границата” между двете зони е централният площад на Кадис "La Plaza de San
Juan de Dios", в основата на който се намира Кметството на града (el Ayuntamiento de Cádiz). Разхождайки се
по уличките и площадите стъпка по стъпка ще откривате сами културното му богатство, наслаждавайки се на
удивителната красота на разкошните балкони и каменните кули. В наши дни Кадис е известен на туристите
основно с Карнавалните празненства в средата на февруари, но през останалата част на годината това е един
спокоен средноголям град с население около 135 000 души, които ще Ви направят впечатление, че са вечно
усмихнати и се наслаждават на живота с типичния андалуски ритъм. Рибните пазари, многобройните
кафененца, тесните улички с красиви сгради в пастелни тонове оформят облика на града.
Но съвременният Кадис Ви очаква с километри райски плажове. Бреговете на Кадис са част от така
наречената “Costa de la Luz”, славеща се със златистия цвят на пясъка. В Кадис има над 10 километра
плажове с най-финния пясък, а сред любимите плажни атракции през лятото и част от зимата са нощните
барбекю-партита и кинопрожекциите под открито небе. Единственият плаж разположен в старата историческа
част на града се казва "la Caleta". Този малък живописно извит плаж е място за създаване на незабривими
сцени в световното кино като зрелищното къпане на Холи Бери в "Die another day" от поредицата за Джеймс
Бонд. В модерната част на града "Santa María del Mar", "La Victoria" и "Cortadura" очакват феновете на
“windsurf” и плажния волейбол. Средногодишната температура в Кадис е 19 градуса и градът се радва на 3200
слънчеви часа годишно.
За любителите на културата в Кадис има множество музеи, паметници, църкви и театри. Всяка година през
февруари за почти две седмици Кадис е домакин на един от най-прочутите в цял свят Карнавали – магия от
цветове, музика и емоции, която човек трябва да преживее поне веднъж в живота. Карнавалът на Кадис е
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най-популярната фиеста в града,
която
привлича
огромен
международен туристически интерес.
Датира от края на XVI-ти век и се
провежда
през
февруари
като
чудесен пример за веселия нрав,
гостоприемството и чувство за хумор
на местните. Великден в Кадис е
различен в сравнение с другите
испански градове, особено с пищните
и артистични улични религиозни
процесии.
Други
интригуващи
празници са честването на “San Juan”
със стотици огньове по улиците и
плажовете на града и множество
филмови, театрални и музикални
фестивали като едно от найвълнуващите събития е провеждащия
се през октомври Фестивал на
Ибероамериканския театър.
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Кадис предлага и голямо разнообразие от забавления и интересни възможности за феновете на спорта като
приключенски спортове, "trekking", катерене или езда. И разбира се изкушаващите за сърфистите вълни на
“playa Victoria” и други водни спортове като ветроходство и риболов, голф-игрища и природни паркове.
Местната кухня предлага морски дарове, поляти с изтънчени вина начело с прочутото "tinto de Jerez". Кадис е
идеалното място, където да избягате от тълпите туристи и да усетите типичната Испания. Разходете се из
многобройните елегантни площади на града, вдишайте от атмосферата му и се насладете на южняшкото
спокойствие. 90% от местните жители "los gaditanos" не говорят друг език освен Испански, което е още едно
чудесно предимство, за да изберете да учите и упражнявате своя Испански именно в Кадис. А ако по залез
слънце търсите още прекрасни гледки към морето, предложението ни е да обиколите целия полуостров пеша
редувайки парк след парк, безброй палми и живописни архитектурни детайли с ориенталски привкус. Кадис е
уникално откритие, едно истинско съкровище от андалуската земя. Неслучайно всеки посетил Кадис се
поддава на чара му и няма търпение да го посещава отново и отново!
Извънкласна културно-развлекателна програма на K2 Internacional
Въпреки, че основната цел на престоя Ви в Кадис е да учите Испански език, също така градът е отлично място
за незабравима ваканция. Ето защо екипът на K2 Internacional организира за своите ученици разнообразна
програма от културни занимания и развлечения. Така те се опознават и сприятеляват, откриват нови култури и
разбира се забавлявайки се практикуват Испански език в неформална среда.
Сред най-предпочитаните събития в културната програма са :::
 екскурзии до Севиля, Гранада, Мароко;
 разглеждане на историческите забележителности на града с придружаващ преподавател по Испански език;
 барбекю на терасата на K2 Internacional;
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прожекции на испански филми с
дискусия;
 фламенко спектакли и най-вече
 курсове
по
сърф,
фламенко,
керамика и испанска кухня
 Clases de Surf - уроците по сърф
включват
всичкия
необходим
материал
и
екипировка
и са
разделени на теоретична подготовка
и практика. Те се провеждат от
учители-професионалисти в сърфучилище със собствени съоръжения.
Занятията се провеждат ежедневно
на "Playa Victoria" - плажът с наймного вълни в Кадис и разбира се
зависят
от
метеорологичните
условия.
Един
урок
е
с
продължителност 2 часа. По желание
на ученика обучението може да се
провежда
в
група
или
като
индивидуални уроци.
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Clases
de
Flamenco
занятията се провеждат от
професионална танцьорка. За
учениците на K2 Internacional се
сформира отделна група, така
че те да започнат от начално
ниво. Обучението в група е два
пъти седмично по час и
половина. При желание и за понапредналите се предлагат и
индивидуални уроци.
 Clases de Cerámica – на
учениците се показват някои
техники в ръчната изработка на
керамични изделия, а също така
се учат да изрисуват плочки. По
време на занятията те създават
свои собствени творения, които
са чудесен подарък и отличен
спомен за времето, прекарано в
Кадис.


Cádiz
Clases de Cocina Española занятията по готвене се провеждат в
кухнята на училището от един от
преподавателите в K2 Internacional и
включват всички нужни материали и
продукти, а продължителността на
всяко е 3 часа. В тези часове
учениците се научават да приготвят
най-типичните ястия от испанската
кухня (tortilla española, gazpacho,
paella) и едновременно с това
обогатяват речника си. А след това
ученици
и
учител
заедно
се
наслаждават на приятна вечеря в
забавна и приятелска среда.


Моята езикова ваканция в
K2 Internacional Cádiz 

Моята езикова ваканция в Испания 
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