
      
      

GRANADA
MΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ 

ΜΗ ΓΗΓΕΝΕΙΣ

Γενική Περιγραφή

 Τόπος: Instituto Mediterráneo Sol

 Ημερομηνίες: 13.01.2014-10.02.2014-10.03.2014-
14.04.2014-12.05.2014-16.06.2014-14.07.2014- 28.07.2014-
18.08.2014 - 22.09.2014-13.10.2014-10.11.2014-24.11.2014-
26.01.2014-16.02.2015-09.03.2015-20.04.2015-18.05.2015-
15.06.2015-13.07.2015-27.07.2015-10.08.2015-24.08.2015-
31.08.2015-28.09.2015-19.10.2015-09.11.2015-23.11.2015

 4 τάξεις  ανά ημέρα 45/60 – 40 λεπτών 

 Μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα και ανά ομάδα: 8

 Δίδακτρα: € 545 (4 τάξεις  ανά ημέρα 45) / € 730 (4 τάξεις  
ανά ημέρα 60)

 Η τιμή περιλαμβάνει: Μαθήματα, Πιστοποιητικό

 Επίπεδο εκπαίδευσης: Από το επίπεδο Β1 (κατώτατο όριο)

 Πεδία διδασκαλίας: Όλα τα επίπεδα

 Yποτροφίες: Τα μαθήματα αυτά δύνανται να λαμβάνουν 
υποτροφίες Erasmus + κατάρτισης των εκπαιδευτικών.  

Σε ποιους απευθύνονται αυτά τα μαθήματα;

Πρόκειται για ένα γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης με στόχο:

 Καθηγητές ισπανικών μη γηγενείς με επαγγελματική 
εμπειρία με διαπιστευμένο επίπεδο B1.

 Καθηγητές μη γηγενείς, οι οποίοι επιθυμούν να επιδοθούν 
στην διδακτική της Ισπανικής Γλώσσας ως μη φυσική.
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Instituto Mediterráneo Sol, S.L.
 C/ Enriqueta Lozano 17 -  18009 Granada-ESPAÑA

            Tf: + 34 958 22 51 69    -   Tf/Fax: +34 958 29 37 32                                                                                
          www.inmsol. es           info@inmsol.es

            www.cursos-profesores-ele.com
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 Κινηματογράφος και θέατρο: Η ιστορία τους, οι διευθυντές και οι σημαντικές ταινίες.
Αρχιτεκτονική, ζωγραφική, γλυπτική και φωτογραφία: Η ιστορία τους, οι συγγραφείς 
και τα μεγάλα έργα.
Διακοπές και παραδόσεις: Προέλευση και επικαιρότητα.

 Πολιτιστική γνώση και τις συμπεριφορές
 Οι συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικής οργάνωσης

Προσωπικά στοιχεία ταυτότητας: ονοματεπώνυμο και ταυτοποίηση των εγγράφων.
Τα είδη της οικογένειας και της εξέλιξης.
Το ημερολόγιο, το χρονοδιάγραμμα και ο ρυθμός της ζωής στην εργασία και στον 
ελεύθερο χρόνο.
Γεύματα και ποτά, θέσεις, τα είδη και οι συναφείς κοινωνικές συμβάσεις.
Δραστηριότητες αναψυχής: παραστάσεις, υπαίθριες δραστηριότητες και σπορ.
Τύπος στέγασης και προβλήματα.
Αγορές: Θεσμοί, κοινωνικές συμβάσεις και συνήθειες.
Κοινωνικές υπηρεσίες: μέριμνα για τους ηλικιωμένους, τους μετανάστες, τους 
φτωχούς και τις κακοποιημένες γυναίκες.

Σχέσεις
 Ερωτικές σχέσεις, οικογένεια και φιλία.
 Οι σχέσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της εργασίας.

Συλλογική ταυτότητα και τρόπος ζωής.
Η δημιουργία της ταυτότητας: Η γλώσσα, η παράδοση, η συμμετοχή και οι κοινωνικοί 
ανταγωνισμοί.
Φεστιβάλ, τελετές και γιορτές, πανηγύρια, βαφτίσια, γάμοι,κηδείες.

Ιnstituto Cervantes: Εξασφάλιση Στην Ποιότητα

 Γιατί προτιμούμε τα Διαπιστευμένα Κέντρα ή τα Αναπληρωματικά;

Ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διδασκαλίας της ισπανικής γλώσσας και 
αναγνωρίζονται για την ποιότητά τους.

Πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας.

Διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη διδασκαλία.

Διαθέτουν  μια ομάδα εκπαιδευτικών με κατάλληλη κατάρτιση και πιστοποίηση.

Έχουν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που εξασφαλίζει την επαρκή πρόοδο.

Καθιέρωση ενός μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη.

Δημοσιεύουν ειλικρινείς ενημερώσεις που αφορούν στην προσφορά.

Οι τιμές αναφέρονται με σαφήνεια, όπως και τα μαθήματα και οι υπηρεσίες 
υποστήριξης.

 Το Ιnstituto Θερβάντες διεξάγει περιοδικές επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις, οι οποίες 
ανανεώνονται κάθε τρία χρόνια.

Μόνον δεόντως διαπιστευμένα κέντρα και συνεργάτες μπορούν να χρησιμοποιούν το 
λογότυπο του Ινστιτούτου Θερβάντες.

Πηγή: www.cervantes.es

Το ίδρυμα Instituto Sol Mediterráneo
έχει λάβει από το Δημαρχείο της

Γρανάδα την διάκριση και τον τίτλο ‘’Ποιότητα στην Παραγωγή’’

σχετικά με την εκτέλεση των επαγγελματικών εργασιών της 
αναφορικά με  την άριστη διδασκαλία και την εκπλήρωση των 

απαιτήσεων των πελατών της.
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Επιλογές

 Επλογή Α: Για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ένα 
ξεχωριστό επίπεδο χρήστη (B1), που επιθυμούν να βελτιώσουν το επίπεδο της γραμματικής 
τους και των πολιτιστικών δεξιοτήτων τους, αναφορικά με την διδασκαλία των ισπανικών.

Κατανομή των ωρών ανά μάθημα (κάθε μάθημα έχει διάρκεια  45’):

1η και 2η ώρα: Γραμματική των Ισπανικών ανά επίπεδο.
               

         3η ώρα: Πολιτιστικό περιεχόμενο της Ισπανίας, η οποία παρουσιάζεται από 
τον καθηγητή.

4η ώρα: Συζήτηση σχετικά με τις τρέχουσες υποθέσεις που 
εκτυλίσσονται στην Ισπανία, κατά την διάρκεια την οποία ο δάσκαλος 
λειτουργεί ως διαμεσολαβητής για την εξοικείωση των μαθητών με ρητά, 
παροιμίες και θέματα καθημερινότητας.

 Επιλογή B: Για τους καθηγητές των ισπανικών με ξεχωριστό επίπεδο χρήστη (B1-B2) που 
θέλουν να βελτιώσουν την γραμματική τους ικανότητα, με εκπαιδευτικό και πολιτιστικό όφελος 
για τη διδασκαλία της ισπανικής. Επιπλέον, απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να γευθούν τη 
γνώση, τις δεξιότητες, τις τεχνικές και τα εργαλεία με σκοπό να αρχίσουν την επαγγελματική 
διδασκαλία στα ισπανικά.

Κατανομή των ωρών ανά μάθημα (κάθε μάθημα έχει διάρκεια  45’):

   1η ώρα: Γραμματική των Ισπανικών ανά επίπεδο.

2η ώρα: Διδασκαλία της ισπανικής ως ξένης γλώσσας. 
     

         3η ώρα: Πολιτιστικό περιεχόμενο της Ισπανίας, η οποία παρουσιάζεται από 
τον καθηγητή.

                          
4η ώρα: Συζήτηση σχετικά με τις τρέχουσες υποθέσεις που 
εκτυλίσσονται στην Ισπανία, κατά την διάρκεια την οποία ο δάσκαλος 
λειτουργεί ως διαμεσολαβητής για την εξοικείωση των μαθητών με ρητά, 
παροιμίες και θέματα καθημερινότητας.  

 

 Επιλογή Γ: Για τους καθηγητές με ένα ξεχωριστό επίπεδο χρήστη (C1) που επιθυμούν να 
εκπαιδευτούν ή να βελτιώσουν τις πτυχές της διδασκαλίας που εφαρμόζονται και να αυξήσουν 
τις γνώσεις τους σχετικά με τον πολιτισμό και την παράδοση της Ισπανίας.

                            
Κατανομή των ωρών ανά μάθημα (κάθε μάθημα έχει διάρκεια  45’):

1η και 2η ώρα:  Διδασκαλία της ισπανικής ως ξένης γλώσσας. 

                         3η ώρα: Πολιτιστικό περιεχόμενο της Ισπανίας, η οποία παρουσιάζεται από 
τον καθηγητή.

                          
4η ώρα: Συζήτηση σχετικά με τις τρέχουσες υποθέσεις που 
εκτυλίσσονται στην Ισπανία, κατά την διάρκεια την οποία ο δάσκαλος 
λειτουργεί ως διαμεσολαβητής για την εξοικείωση των μαθητών με ρητά, 
παροιμίες και θέματα καθημερινότητας.     
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Περιεχόμενα 

Διδακτική

 Η Πολιτιστική Συνιστώσα:

 “Χρήση ταινιών και άλλων οπτικοακουστικών μέσων’’ (σύντομη, διαφήμιση, 
τηλεόραση) ως εργαλείο διδασκαλίας στα μαθήματα ξένων γλωσσών”
 “Ισπανικά Λατινικής Αμερικής και λογοτεχνίας: Αξιοποίηση στη διδασκαλία ΕLE”
 “Iσπανικά μέσω της κουζίνας” 
 “Εκφράσεις, φράσεις και ιδιωματισμούς της ισπανικής”
 “Τα τραγούδια και η εκπαιδευτική χρήση τους”

 Επικοινωνιακή ικανότητα και επικοινωνιακές δραστηριότητες της γλώσσας:
“Προβληματισμοί αναφορικά με την γραμματική και τα εργαλεία για την επεξεργασία στα 
μαθήματα ELE:
               - Ser και estar
               - Οι αντωνυμίες: me te, nos, os, lo, la, los, las, le,les
               - Η είσοδος των ισπανικών και οι διαφοροποιήσεις της γλώσσας μέσα στον 

χρόνο από το παρελθόν μέχρι σήμερα.
               - Προθέσεις: por και para
               - Yποτακτική”
 “To ζήτημα της γραφής: Η γραφή στα μαθήματα ΕLE”
 “Προσεγγίσεις και πόροι που προσβλέπουν στην βελτίωση της εκμάθησης του 
λεξιλογίου”
 “Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ) και το Ινστιτούτο Θερβάντες: "ορισμός 
και εφαρμογές”

 Προσεγγίσεις στη διδασκαλία και την εκμάθηση γλωσσών: 
 “Ανάλυση και επεξεργασία των συνήθων σφαλμάτων που εντοπίζονται στις ξένες 
γλώσσες, μέσα στην τάξη”

 Πόροι και τάξη: 
 “ΤΠΕ στη διδασκαλία των ισπανικών: οι νέες τεχνολογίες στην τάξη”
 “Παιχνίδια στην τάξη βασισμένα στην ξένη γλώσσα”

 Διδασκαλία και διαπαιδαγώγηση 
 “Η διδασκαλία των ισπανικών ως ξένης γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση”
 “Τα επίπεδα προσέγγισης”

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 Πολιτιστικές αναφορές:
 Γενικές γνώσεις για τα ισπανόφωνα κράτη.

- Ο πληθυσμός.
- Η κυβέρνηση και η πολιτική δράση: Διακυβέρνηση, το νομικό πλαίσιο, τα 
πολιτικά κόμματα, συνδικαλιστικές οργανώσεις και η κοινωνία των πολιτών.
- Η εδαφική και διοικητική οργάνωση, οι περιοχές, οι επαρχίες, οι πόλεις και οι 
κωμοπόλεις.
-  Ο κλάδος της οικονομίας: στους παραγωγικούς τομείς, τους πόρους και η 
εμφάνιση μεγάλων εταιρειών.
- Ιατρική και υγεία: Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας υγείας.
- Εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά ιδρύματα, επαγγελματική κατάρτιση και 
εξειδίκευση.
- Ενημέρωση: Εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση, ραδιόφωνο και διαφήμιση.
- Η θρησκεία: Οι πεποιθήσεις και η κοινωνική αποδοχή.
- Γλώσσες: Η χρήση, η διάδοση και η ταυτότητα.

 Σταθμοί στην ιστορία των ισπανόφωνων χωρών: 
τα στάδια, ο χαρακτήρας και το νόημα της ύπαρξής τους.
 Η Ισπανία τον εικοστό αιώνα: Η δικτατορία του Primo de Rivera, η Δεύτερη 
Δημοκρατία, ο εμφύλιος πόλεμος, το καθεστώς του Φράνκο, η μετάβαση στη δημοκρατία 
και ο θεσμός της δημοκρατίας.                                                             

 Πολιτιστικά προϊόντα και δημιουργία.
 Λογοτεχνία και Σκέψη: Χρονολογίες, μεγάλοι συγγραφείς και επικαιρότητα.
 Μουσική: Η βιογραφία τους, οι δημιουργοί και αντιπροσωπευτικά έργα. Παραδοσιακή 
και λαϊκή μουσική: Φλαμένκο.

www.cursos-profesores-ele.com
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- Ο πληθυσμός.
- Η κυβέρνηση και η πολιτική δράση: Διακυβέρνηση, το νομικό πλαίσιο, τα 
πολιτικά κόμματα, συνδικαλιστικές οργανώσεις και η κοινωνία των πολιτών.
- Η εδαφική και διοικητική οργάνωση, οι περιοχές, οι επαρχίες, οι πόλεις και οι 
κωμοπόλεις.
-  Ο κλάδος της οικονομίας: στους παραγωγικούς τομείς, τους πόρους και η 
εμφάνιση μεγάλων εταιρειών.
- Ιατρική και υγεία: Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας υγείας.
- Εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά ιδρύματα, επαγγελματική κατάρτιση και 
εξειδίκευση.
- Ενημέρωση: Εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση, ραδιόφωνο και διαφήμιση.
- Η θρησκεία: Οι πεποιθήσεις και η κοινωνική αποδοχή.
- Γλώσσες: Η χρήση, η διάδοση και η ταυτότητα.

 Σταθμοί στην ιστορία των ισπανόφωνων χωρών: 
τα στάδια, ο χαρακτήρας και το νόημα της ύπαρξής τους.
 Η Ισπανία τον εικοστό αιώνα: Η δικτατορία του Primo de Rivera, η Δεύτερη 
Δημοκρατία, ο εμφύλιος πόλεμος, το καθεστώς του Φράνκο, η μετάβαση στη δημοκρατία 
και ο θεσμός της δημοκρατίας.                                                             

 Πολιτιστικά προϊόντα και δημιουργία.
 Λογοτεχνία και Σκέψη: Χρονολογίες, μεγάλοι συγγραφείς και επικαιρότητα.
 Μουσική: Η βιογραφία τους, οι δημιουργοί και αντιπροσωπευτικά έργα. Παραδοσιακή 
και λαϊκή μουσική: Φλαμένκο.

www.cursos-profesores-ele.com
www.cursos-profesores-ele.com



      
      

GRANADA
MΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ 

ΜΗ ΓΗΓΕΝΕΙΣ

Γενική Περιγραφή

 Τόπος: Instituto Mediterráneo Sol

 Ημερομηνίες: 13.01.2014-10.02.2014-10.03.2014-14.04.2014
-12.05.2014-16.06.2014-14.07.2014- 28.07.2014-18.08.2014 
- 22.09.2014-13.10.2014-10.11.2014-24.11.2014

 4 τάξεις  ανά ημέρα 45 – 40 λεπτών 

 Μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα και ανά ομάδα: 8

 Δίδακτρα: € 545

 Η τιμή περιλαμβάνει: Μαθήματα, Πιστοποιητικό

 Επίπεδο εκπαίδευσης: Από το επίπεδο Β1 (κατώτατο όριο)

 Πεδία διδασκαλίας: Όλα τα επίπεδα

 Yποτροφίες: Τα μαθήματα αυτά δύνανται να λαμβάνουν 
υποτροφίες Grundtvig κατάρτισης των εκπαιδευτικών.  

Σε ποιους απευθύνονται αυτά τα μαθήματα;

Πρόκειται για ένα γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης με στόχο:

 Καθηγητές ισπανικών μη γηγενείς με επαγγελματική 
εμπειρία με διαπιστευμένο επίπεδο B1.

 Καθηγητές μη γηγενείς, οι οποίοι επιθυμούν να επιδοθούν 
στην διδακτική της Ισπανικής Γλώσσας ως μη φυσική.

 © Instituto Mediterráneo Sol 2014
  © Instituto Mediterráneo Sol 2014
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 Κινηματογράφος και θέατρο: Η ιστορία τους, οι διευθυντές και οι σημαντικές ταινίες.
Αρχιτεκτονική, ζωγραφική, γλυπτική και φωτογραφία: Η ιστορία τους, οι συγγραφείς 
και τα μεγάλα έργα.
Διακοπές και παραδόσεις: Προέλευση και επικαιρότητα.

 Πολιτιστική γνώση και τις συμπεριφορές
 Οι συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικής οργάνωσης

Προσωπικά στοιχεία ταυτότητας: ονοματεπώνυμο και ταυτοποίηση των εγγράφων.
Τα είδη της οικογένειας και της εξέλιξης.
Το ημερολόγιο, το χρονοδιάγραμμα και ο ρυθμός της ζωής στην εργασία και στον 
ελεύθερο χρόνο.
Γεύματα και ποτά, θέσεις, τα είδη και οι συναφείς κοινωνικές συμβάσεις.
Δραστηριότητες αναψυχής: παραστάσεις, υπαίθριες δραστηριότητες και σπορ.
Τύπος στέγασης και προβλήματα.
Αγορές: Θεσμοί, κοινωνικές συμβάσεις και συνήθειες.
Κοινωνικές υπηρεσίες: μέριμνα για τους ηλικιωμένους, τους μετανάστες, τους 
φτωχούς και τις κακοποιημένες γυναίκες.

Σχέσεις
 Ερωτικές σχέσεις, οικογένεια και φιλία.
 Οι σχέσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της εργασίας.

Συλλογική ταυτότητα και τρόπος ζωής.
Η δημιουργία της ταυτότητας: Η γλώσσα, η παράδοση, η συμμετοχή και οι κοινωνικοί 
ανταγωνισμοί.
Φεστιβάλ, τελετές και γιορτές, πανηγύρια, βαφτίσια, γάμοι,κηδείες.

Ιnstituto Cervantes: Εξασφάλιση Στην Ποιότητα

 Γιατί προτιμούμε τα Διαπιστευμένα Κέντρα ή τα Αναπληρωματικά;

Ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διδασκαλίας της ισπανικής γλώσσας και 
αναγνωρίζονται για την ποιότητά τους.

Πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας.

Διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη διδασκαλία.

Διαθέτουν  μια ομάδα εκπαιδευτικών με κατάλληλη κατάρτιση και πιστοποίηση.

Έχουν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που εξασφαλίζει την επαρκή πρόοδο.

Καθιέρωση ενός μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη.

Δημοσιεύουν ειλικρινείς ενημερώσεις που αφορούν στην προσφορά.

Οι τιμές αναφέρονται με σαφήνεια, όπως και τα μαθήματα και οι υπηρεσίες 
υποστήριξης.

 Το Ιnstituto Θερβάντες διεξάγει περιοδικές επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις, οι οποίες 
ανανεώνονται κάθε τρία χρόνια.

Μόνον δεόντως διαπιστευμένα κέντρα και συνεργάτες μπορούν να χρησιμοποιούν το 
λογότυπο του Ινστιτούτου Θερβάντες.

Πηγή: www.cervantes.es

Το ίδρυμα Instituto Sol Mediterráneo
έχει λάβει από το Δημαρχείο της

Γρανάδα την διάκριση και τον τίτλο ‘’Ποιότητα στην Παραγωγή’’

σχετικά με την εκτέλεση των επαγγελματικών εργασιών της 
αναφορικά με  την άριστη διδασκαλία και την εκπλήρωση των 

απαιτήσεων των πελατών της.

www.cursos-profesores-ele.com
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Οι αργίες που σημειώνονται το έτος 2014 είναι οι εξής: 
 
1 Ιανουαρίου, 6 Ιανουαρίου, 28 Φεβρουαρίου (τοπική αργία), 18 Απρίλιος (Μεγάλη 
Παρασκευή), 1 Μαΐου, 19 Ιούνιος (τοπική αργία), 15 Αυγούστου, 13 Οκτώβριος, 8 
Δεκεμβρίου, 25 Δεκεμβρίου. 
 
Σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο της Ισπανίας οι αργίες που σημειώνονται την Κυριακή 
θα μεταφέρονται την Δευτέρα. 
 
Σε περίπτωση που σημειώνονται δύο εορτές την ίδια εβδομάδα, σε εθνικό ή τοπικό 
επίπεδο, το IMSOL θα λάβει υπόψιν μόνο την μία. 
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