
S&G: Спілкуйся та Удосконалюйся! 

“ESPAÑOL, INACIAL” 

Для підлітків та дорослих, 
 рівень A1 

початковий 

Короткий зміст програми 2015-2016 ак. р. 

Кількість занять: 40 занять або 80 академічних годин  

Кількість занять на тиждень:  1  

Контроль знань: 4 тести протягом програми  

Навчальні матеріали: підручники видавництва Edelsa, “ECO”,  роздат-
кові матеріали, Flashcards, відео та аудіо супровід; 

Тривалість курсу:  
в середньому 10 місяців 

(2 рази на тиждень—5 місяців) 

По закінченню програми Ви отримуєте сертифікат про закінчення курсу від Speak & Go Kyiv 

Чому Ви обираєте програму  “ESPAÑOL, INICIAL” 
в школі іноземних мов Speak & Go Kyiv? 

Програма “ESPAÑOL, INICIAL”  розроблена для того, щоб розвивати у Вас вміння говорити іспанською мовою впев-
нено та в контексті реальних життєвих ситуацій. На кожному уроці ми разом робитимемо наступне: 

 Спілкуватись винятково іспанською 

 Працювати з усіма видами пам’яті 

 Багато повторювати, промовляти, практикувати 

 Вдосконалювати навички говоріння, аудіювання,  
      читання та письма 

 Розвивати навички вирішень задач, оцінювати очевид-
ність, аналізувати аргументи, висувати гіпотези 

 Використовувати лише оригінальні джерела та матеріали 

 Вивчати культуру і традиції іспаномовних країн 
 

Теми, контекст та ситуації для спілкування іспанською мовою у програмі  
“ESPAÑOL, INICIAL” 

1) Знайомство з новими людьми, зустрічі із друзями. 
2) Цифри, дні тижня, місяці, пори року. 
3) Країни та національності. 
4) Запит та повідомлення особистої інформації. 
5) Шкільні предмети, інструкції, спілкування в класі. 
6) У літаку. 
7) В аеропорті. 
8) Орієнтування в місті. 
9) У ресторані. 
10) Іспанські та українські страви. 
11) Знайомство з сім’єю. 

12) Мій робочий день. 
13) Мої захоплення. Вихідні. 
14) Професії та працевлаштування. 
15) Призначення зустрічі. 
16) Свята в Іспанії. 
17) Опис помешкання. 
18) Опис людей. 
19) Консультація в лікаря. 
20) Погода. 
21) Магазини та покупки. 
 

Повна версія програми та цілі програми з граматики, лексики, вимови, навичок говоріння, слухання та письма 
надаються за запитом та є інтелектуальною власністю компанії Speak & Go.   

www.speakandgo.education 

S&G Study Abroad пропонує практикувати іспанську мову під час подорожей та відпочинку від наших  
унікальних партнерів:  

 
1) День закоханих у круїзі по Західному Середземному побережжі  із Барселони. 

Відгук про нас: 
 
«Завдяки прогресивним підходам, викладачам виходить розговорити найзавзятіших мовчунів і тих, хто впевнений, що вже 
нічому не зможе навчитися. 
Якщо ви шукайте нудні  курси із зазубрюванням, постійними вправами в книжці - вам не сюди! Якщо ж ви хочете навчити-
ся говорити, думати і розуміти іноземну мову - це відмінне для цього місце. Всі заняття проходять цікаво і залишають 
прекрасний емоційний післясмак.» 

Студентка Speak & Go Kyiv—Олена Щ.  


