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A spanyol nyelv világszerte egyre népszerűbb. 
Az elmúlt néhány év fejlődése Spanyolországban 
és a dél-amerikai országokban igen sok lehető-
séget kínál a spanyolul tudóknak nyelvtudásuk 
hasznosítására.
Partnerünk, amely nonprofit intézmény, 1965-ös 
alapítása óta 800.000 fiatalnak szervezett nyelvi, 
kulturális képzést külföldön. 15 regionális 
irodával és 300 helyi képviselővel dolgoznak 
Angliában, Franciaországban és Spanyolor-
szágban. A programot 9 hónapra (1 tanév) vagy 3, 
5, 6 hónapra (bármikor a tanév során) lehet 
igénybe venni.
A spanyol középiskolákban az oktatási év 3 
trimeszterre osztott: Az őszi szeptembertől 
karácsonyig, a téli januártól húsvétig, a tavaszi 
húsvéttól június elejéig tart.
Helyszínek: Spanyolország különböző városai-
ban. Lehet régióra vonatkozó kéréssel élni, de 
garantálni nem tudjuk az ott történő elhelyezést. 

Leggyakrabban Dél-Spanyolországban helyezik 
el diákjainkat.
Oktatás: olyan állami középiskolákban, melyek 
magas oktatási színvonalat garantálnak.
A középiskola utolsó három évéből két évig a 
tanulók a "B.U.P. vizsgára " és a "Bachillerato"-
ra, majd az utolsó évben a "C.O.U. vizsgára" 
készülnek, amely utóbbi jogosítja fel őket 
egyetemi tanumányokra.
Az iskolanap délelőtti része reggel 9-től 1 óráig, a 
délutáni 3-tól 6 óráig tart.
Elhelyezés: családoknál, teljes ellátással.
Minden családot a programban való részvétele 
előtt gondosan ellenőriznek, az iskola közelében 
találhatók.
Árak: (biztosítással)1 trimeszter (szeptembertől 
decemberig): 4.500 EUR
1 szemeszter (januártól júniusig): 4.900 EUR
A program ára egy tanévre (szeptembertől 
júniusig): 7.150 EUR (biztosítással)

Jelentkezési határidő: 2008 április 25 - a 2008 
szeptemberében induló tanévre vagy szemeszterre 
2008 szeptember 1  - a 2009 januárjában induló 
szemeszterre;
Részletesebb leírás a spanyol oktatási rendszerről 
és a spanyol magániskolákról weblapunkon.
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Az árak tartalmazzák:
- az iskolai oktatást,
- a szállást,
- teljes ellátást,
- 2 napos orientációt Madridban 
(a szeptemberben érkezőknek),
- repülőtéri transzfert,
- a szervező intézmény helyi 
képviselőjének díjait,
- évközi jelentéseket,
- a BIG BEN ügyintézését
- baleset-, betegségbiztosítást

Az árak nem tartalmazzák: 
az utazás, helyi közlekedés, 
transzfer, tankönyvek, iskolai 
programok, kirándulások, vízum 
költségeit és ügyintézését, 
valamint a zsebpénzt.   
A teljes kinttartózkodás ideje 
alatt bármilyen kéréssel, 
problémával a diák a partner-
intézmény helyi képviselőjéhez 
fordulhat, de irodánk is minden 
segítséget megad.

Jelentkezési feltételek:
- 15-18 éves életkor;
- legalább 2 év előzetes 
spanyoltanulás minimum jó 
eredménnyel;
- legalább közepes tanulmányi 
átlag az elmúlt 3 tanévben;
- érettség, rugalmasság, 
alkalmazkodóképesség;


