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ZÁKLADNÍ INFORMACE:

PODMÍNKY PŘIJETÍ A STUDIUM:

LOKALITA:

• Věk studentů: 14–18 let
• Ubytování: hostitelská rodina
• Průměrný počet studentů ve třídě: 25
• Počet mezinárodních studentů na škole: 3
• Jazyk programu: španělština

• Jazyková znalost: komunikativní
• Délka studia: krátkodobé studium/
semestr/školní rok
• Školní rok Španělsko: září–červen
• Školní rok Argentina: březen–listopad

• Španělsko: Andaluzie (Malaga,
Cadiz, Granada, Seville)
• Argentina: Cordoba

INFORMACE O PROGRAMU
Zkušenosti EDUQuality s výměnnými programy sahají do začátku devadesátých let, kdy se jako součást německé organizace
ELG věnovala multilaterální spolupráci Německa, Španělska a Latinské Ameriky a rozvíjela vědecké, ekonomické a kulturní vztahy mezi těmito zeměmi. Od roku 2007 se organizace věnuje středoškolským programům ve Španělsku a Argentině. Studenti
mohou v rámci programu studovat na střední škole v délce dvou a tří měsíců, jednoho pololetí, a školního roku.

STŘEDOŠKOLSKÝ PROGRAM VE ŠPANĚLSKU
EDUQuality umísťuje studenty na střední školy v menších městěch v jižním Španělsku v regionu Andaluzie. Na většině škol ve
Španělsku probíhá školní rok od začátku září do konce června, výuka probíhá od pondělí do pátku (cca 8:00 - 15:00). Na některých školách nosí studenti uniformy. Španělé jsou velmi spontánní a tak i sociální život mají mezinárodní studenti velmi intenzivní. Intenzivní jsou také rodinné vazby, které jsou pro tento národ charakteristické. V průběhu studia tak určitě poznáte spoustu
členů vaší hostitelské rodiny, ale zároveň se stanete jejím pevným článkem.

STŘEDOŠKOLSKÝ PROGRAM V ARGENTINĚ
Školy v rámci programu jsou státní, nicméně v případě zájmu je možné studium na soukromé škole (za příplatek). Školní rok v
Argentině je rozdílný od našeho, začíná v březnu a končí v listopadu. V průběhu července mají studenti 2 týdny zimní prázdniny.
Stejně jako Španělé i Argentinci mají pevné rodinné vazby a jsou velmi spontánní, integrace studentů je tak o to jednodušší, rodina a komunita studenta do sebe prostě vtáhne.

PO PŘÍLETU
Studenti se po příletu do dané destinace mohou těšit na popříletové setkání (tzv. orientation), kde na ně čeká jednak kurz španělštiny, ale také uvedení do místní kultury.

UBYTOVÁNÍ
Po dobu studia jsou studenti ubytovaní u dobrovolnických hostitelských rodin, které se studenty sdílí svůj každodenní život.

ŽIVOT MIMO ŠKOLU
Ve Španělsku nabízí EDUQuality volitelné 2-3denní exkurze do Barcelony, Madridu, Granady a Valencie. V Argentině je možnost
zúčastnit se 10denní exkurze do Patagonie nebo do severozápadní části Argentiny.
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