




Academia Iria Flavia

Тази година Academia Iria Flavia
празнува своята 22-ра годишнина.

Създадена през 1994-та в Сантиаго де
Компостела, Академията се намира в
центъра на града, буквално на 2 минути
пеша от историческото „сърце”, където
са съсредоточени и основните
забележителности от архитектурно-
туристическа гледна точка.

Academia Iria Flavia е първото и
единствено училище за преподаване на
Испански език на чужденци в цяла
Галисия, което е Акредитиран център
на Институт Сервантес.

Най-големият „плюс” на това малко
училище, където семейната обстановка
се усеща още от вратата е, че е пряко
управлявано от неговите собственици.
Тук учениците са в постоянен контакт и
„съжителство” със своите
преподаватели в името на постигането
на голямата Цел – да усъвършенстват
своя Испански в спокойна, семейна и
забавна атмосфера.



Галисия

Автономна област Галисия е
разположена в северозападната част
Иберийския полуостров. На север
Галисия граничи с Кантабрийско море,
на юг с Португалия, на запад с
Атлантическия океан и на изток с
областите Asturias и Castilla y León.
Площта ѝ е 29 574 км², а по данни от
2013-та е с население от почти
2 800 000 жители.

От административна гледна точка
главният град на Галисия е Сантиаго де
Компостела, но за туриста тази
живописна и малко позната област нито
започва нито свършва в Сантиаго.
Надлъж и нашир из нейните четири
провинции A Coruña, Lugo, Ourense и
Pontevedra можем да срещнем
различни възможности за наслада от
галисийските изкуство, култура,
традиции, природа и кухня. Галисия е
земя богата на традиции, фолклор и
места за религиозни поклонничества.
Отделно внимание заслужават
празненствата, посветени на местната



кулинария. В Галисия култура, изкуство

и традиции дават път на гастрономията,
като един от нейните основни стълбове.

Всяка от четирите галисийски
провинции предлага множество
примери за почти всички художествени
стилове: от келтските укрепления на
Baroña или Santa Tecla, през
паметниците на романската
архитектура като Крепостната стена в
Lugo или символа на A Coruña la Torre
de Hércules, преминавайки през
примери на най-доброто вестготско,
романско и бароково изкуство и
стигайки до големите манастири в
Samos, Oseira, Sobrado dos Monxes.

Да не забравяме, че Галисия е един от
творческите центрове, които правят
испанската мода позната, уважавана и
търсена из целия свят. Zara, Adolfo
Domínguez, Roberto Verino, Antonio
Pernas, Florentino – това са само някои
от галисийските модни дизайнери и
марки, които отдавна са пресекли
границите на Испания.



Сантиаго де Компостела

Има много причини, за да изберем
Сантиаго де Компостела като
дестинация за пътуване с цел
обучение. Първите данни за произхода
на града ни връщат в далечния X-ти
век. Нашите съвременници все по-
трудно вярват на легендата за овчаря,
който видял звездата, осветила
мястото, където са положени останките
на апостол Сантиаго. Версията за
името на града „Campus de estrellas” и
днес звучи романтично, но безспорното
е, че Сантиаго де Компостела е един
прекрасен град с огромна историческа
и художествена стойност. Градът е с
население около 90 000 жители и за 45
минути разходка пеша може да го
прекосите от единия край до другия.
Слави се като спокойно и гостоприемно
място, а местните са изключително
приятелски настроени.

Административна столица на Галисия и
седалище на нейното Автономно
Правителство, Сантиаго де Компостела
е крайната точка на „El Camino de
Santiago”.



Градът обаче далеч не е само център
за религиозни поклонения. Напротив –
всеки трети жител на този „млад” град е
студент, защото тук се помещават едни
от най-старите Университети в цяла
Испания, в които ежегодно се обучават
по над 35 000 студенти През цялата
година Сантиаго разполага с богати
възможности за отдих и културна
програма из театралните салони и
музеи на града или на открито по
живописните улички и площади.
Старата част “El Casco Viejo” е една от
най-големите и автентично съхранени в
цяла Испания. Заобиколена от паркове
и зелени площи, тя е под патронажа на
UNESCO. Но преди всичко Сантиаго де
Компостела е малко познат град като
дестинация за пътуване с цел
изучаване на Испански език. Градът не
„страда” от пресищане с чуждестранни
студенти и туристи. Всъщност тук 85%
от туристите, които посещават града са
испанци, което дава допълнителни
възможности за практикуване на
говорим Испански.



Academia Iria Flavia

Academia Iria Flavia разполага с 6
класни стаи и зона с компютри с
безплатен достъп до интернет за
ученици. Цялото училище е оборудвано
с достъп до wi-fi интернет.
Максималният капацитет е 90 ученици,
като средно са по 5 в група до
максимум 8 в разгара на лятото. Така
учениците е много лесно да имат
постоянен достъп до екипа на
Академията.

При избора на преподавателите в
Academia Iria Flavia водещ принцип е
не само техния професионализъм и
опит, но и човешките им качества като
сърдечност, способност за създаване
добра атмосфера в учебната зала и
желание да окаже съдействие при
нужда в или извън класната стая.
Гаранция за качество в Academia Iria
Flavia са Методологията на
преподаване и учебните материали, а
така също и учебните зали, които са
обект на строги и постоянни инспекции
от страна на Институт Сервантес.



Методология

Основният акцент в Методологията на
преподаване е поставен на това
ученикът да говори и до добие
самочувствие, че умее да говори на
Испански език. Разположението на
учебните зали също е помислено така,
че да бъде в услуга на методологията.
В Academia Iria Flavia ученик и
преподавател сядат на една маса, а
това и улеснява и даже провокира
желанието да говориш Испански.
Упражненията и практическите занятия
в учебната зала са насочени към
насърчаване на диалога и обмен на
идеи. Основните теми са свързани с
ежедневието и теми, които ученикът с
интерес да продължи да обсъжда със
своите домакини в испанското
семейство, където е настанен. И все
пак, преподавателите в Academia Iria
Flavia нямат друг избор освен да Ви
предадат и малко граматически
правила, тези, които ще Ви помогнат да
не спирате да говорите правилен
Испански език. С една дума всичко в
учебния процес е посветено на това да

Ви бъде от полза в реалния живот!



Нивата в AIF

Academia Iria Flavia предлага курсове от Начално ниво (за хора без абсолютно никакви познания по Испански език) до

най-Високо С2, като езиковите умения на учениците в края на съответното ниво са:

➢ Elemental – A1

Ученикът може да се изразява устно и в писмен вид по един базов начин; да говори за мнения, чувства и нужди,
свързани с ежедневния му живот.

➢ Pre-Intermedio – A2

Като цяло Ученикът може да изрази мнения, чувства и потребности както устно, така и писмено и да сподели ограничена
информация в ежедневни ситуации. Може свободно да се изразява в минало време. Може да чете и разбира прости
текстове с обща информация или литературна насоченост.

➢ Intermedio – B1

Ученикът има познания по езика, които му позволяват да се изразява свободно по близки за него теми. Може да се
изразява писмено, съставяйки текстове с определена дължина и сложност. На това ниво Ученикът ще придобие също така
общи познания по социално-културната реалност в Испания, посредством четенето на общо-информативни текстове.

➢ Intermedio Alto – B2

Ученикът може да общува и да се изразява устно достатъчно гладко и непринудено. Може да аргументира становището си
както устно, така и в писмен вид.

➢ Avanzado – C1

Ученикът може да прави изводи относно мненията на другите и да изразява своето собствено мнение по засегнатата
тема. Умее да разпознава различни стилове и да усеща употребата на метафори, ирония и други. Демонстрира добро
владеене на езика и си служи с него гъвкаво и ефективно.

➢ Superior – C2

Ученикът може да поддържа нормален и гладък разговор. Може да спори убедително и да използва специфична лексика,
необходима за всяка ситуация. Способен е да оспори аргументите на опонентите си и е в състояние да ги убеди. Чете
литературни текстове на съвременни автори и той самият може да пише, служейки си с различни стилове.



Курсовете в AIF

❖ Основният курс в Academia Iria Flavia се казва „Estándar 20” и включва 20 учебни часа
седмично, всеки с продължителност 45 минути. Занятията се провеждат в групи, в които след
преминаване на входящ тест бивате разпределени според нивото Ви на владеене на Испански
език. Всеки ден между занятията е предвидена половин час кафе-пауза с Вашите
преподаватели.

❖ Програмата „Intensivo 25” включва 25 учебни часа в група на седмица. Този курс има
същата структура като Estándar 20, но с пет допълнителни урока на седмица се фокусира
върху по-ускорено подобряване на комуникационните Ви умения на Испански език.

❖ „Intensivo 25+5” се състои от 25 учебни часа х 45 минути в група + 5 Индивидуални урока х
60 минути на седмица, фокусирани върху подобряване на устното Ви общуване на Испански
език или работа върху тези аспекти на езика, които създават повече проблеми за
ученика/студента. Този курс е признат като Bildungsurlaub.

❖ “SÓLO YO”: Тази форма на обучение в Academia Iria Flavia е предназначена за
Индивидуалистите или тези сред Вас, които вече владеят Испански език и искат да се
концентрират върху конкретни граматически и лексикални детайли на езика или специфична
терминология. Програмата предвижда от 2 до 6 учебни часа по 60 минути дневно, като по
време на първото занятие заедно със своя преподавател обсъждате и решавате целите, които
си поставяте. Когато имате по повече от 4 учебни занятия дневно, съгласно насоките на
Институт Сервантес с Вас работят двама или трима различни преподаватели.



Español +
Prácticas Laborales

За тези от Вас, които вече владеят
Испански език поне на средно ниво В1-
B2, Academia Iria Flavia предоставя
уникалната възможност да съчетаете
обучението си по Испански език с
работна практика. Тази програма на
Academia Iria Flavia съчетава 2 в 1
курс по Испански език и работен стаж-
неплатен в различни фирми и
търговски предприятия в града. Да
натрупате професионален опит в
чужда държава Ви предоставя
възможността да опознаете отблизо
нейната култура, ежедневие и стил на
работа, различен от този в нашата
страна. Освен това обогатявате своята
професионална автобиография с опит,
който високо се цени от мнозинството
компании. От друга страна ще
постигнете значителен напредък в
нивото Ви на владеене на Испански
език, тъй като ще Ви се налага
ежедневно да го използвате като
основно средство за комуникация в
различни житейски и професионални
ситуации .



Фирмата-домакин предоставя на участника цялата нужна информация, за да може да се справи с работата. Големият плюс на

тази програма е, че участниците в нея вършат реална работа и имат достъп и участие в ежедневните дейности и

документооборот на фирмата, в сътрудничество с други студенти от различни страни и разбира се испанци. Фирмите, с които

си сътрудничи Academia Iria Flavia, принадлежат към различни отрасли, от мултинационални компании до местни вериги, но

винаги са сред водещите в съответната област. Тук са изброени някои от областите, в които бихте могли да се възползвате от

подобен стаж:

◼ туризъм (информационни офиси за промотиране на Сантиаго де Компостела и пътя на пилигримите Camino del Santiago);

◼ хотели и туристически агенции (частни);

◼ образование (детско, предучилищно, начално и средно);

◼ текстил (магазини за мода);

◼ фризьорство и козметика;

◼ социално-културно развлечение и организиране на събития (фирми за кетъринг и аниматори)
По време на целия период на стажа студентът разчита на помощта и подкрепата на персонала на фирмата-домакин. Също
така екипът на Academia Iria Flavia е в постоянен контакт както с компанията, където се провежда стажа, така и със самия
студент, с цел да наблюдава прогреса му и че програмата се развива задоволително и за двете страни.

Продължителност на програмата и изисквания за участие:
❖ Минималната продължителност на курса по Испански език зависи от нивото на владеене на Испански език. За да можете

да се възползвате от практиката се изисква минимум ниво В2!
❖ При ниво на владеене на испански В1, В2, С1 – минималната продължителност на програмата е 4 седмици. Първите 2

седмици имате курс по испански език 20 учебни часа х 45 минути или 15 астрономически часа седмично. Графикът на
обучение е следният – преди обед по 4 учебни занятия по езика + следобед практика във фирмата (половин работен ден
или min около 4 часа). В най-икономичния вариант на програмата третата и четвъртата седмици са само практика – по
Ваш избор и договорка с фирмата-домакин може половин работен ден или пълен работен ден.

❖ Освен писмения тест за определяне на нивото на владеене на Испански език, само за програмата „Español+prácticas” се
изисква и кратък телефонен разговор-интервю с преподавател от Академията. Интервюто се провежда в предварително
уговорени, удобни за студента ден и час и е с продължителност не повече от 5-7 минути разговор на общи теми и защо
имате желание да се включите в тази програма.

❖ Минимална възраст - 17 години.



Общи условия в AIF

◼ Учебните занятия в Academia Iria Flavia са с продължителност по 45 минути и през 2020 се провеждат от понеделник до
петък, сутрин от 09.00h до 15.00h и следобед от 16.00h до 20.00h;

◼ Ако за дадена група или ниво записалите се ученици са по-малко от 3 (трима), учебните занятия се съкращават както
следва:
❖ Курс „Estándar 20” (E20): 2 учебни занятия на ден всяко с продължителност от по 60 минути;

❖ Курс „Intensivo 25” (I25): 2 учебни занятия на ден всяко с продължителност от по 60 минути + 1 учебно занятие на ден с
продължителност 30 минути;

❖ Курс „Intensivo 25+5” (I25+5): 2 учебни занятия на ден всяко с продължителност от по 60 минути + 1 учебно занятие на ден с
продължителност 30 минути + 1 индивидуално занятие на ден с продължителност 60 минути;

❖ Курс „Español + Prácticas Laborales”: 2 учебни занятия на ден всяко с продължителност от по 60 минути;

❖ Курс „Individual” (Sólo yo!): учебните занятия се запазват без промяна

◼ Academia Iria Flavia си запазва правото да анулира даден курс в случай, че за него няма записани минималния брой
ученици. В този случай на засегнатите ученици се връща 100% заплатения депозит при записване;

◼ При записване за избрания от тях курс, учениците правят тест за определяне на нивото им и така биват разпределени в
подходяща група, отговаряща на нивото им на владеене на Испански език, показано на теста;

◼ Учебните занятия в дните на Официални и местни празници не се оттучват. Изключение правят курсът „Individual” (Sólo
yo!) и индивидуалните занятия от курса „Intensivo 25+5” (I25+5);

◼ Официални празници и неучебни дни в Академия Ириа Флавиа за 2022-ра са:

❖ Януари – от 1-ви до 7-ми;

❖ Април – 14-ти и 15-ти;

❖ Май – 17-ти и 26-ти;

❖ Юни – 24-ти;

❖ Юли – 25-ти;

❖ Август – 15-ти;

❖ Октомври – 12-ти;

❖ Ноември – 1-ви;

❖ Декември – 6-ти и 8-ми;

❖ Коледа – от 23-ти до 31-ви декември



◼ Начални дати за 2022-ра за курсовете по общ Испански: Estándar 20, Intensivo 25, Intensivo 25+5, Individual Sólo yo), както и
за специалната програма „Español + Prácticas Laborales”:

❖ Януари – 10-ти* и 24-ти;

❖ Февруари – 7-ми* и 21-ви;

❖ Март – 7-ми* и 21-ви;

❖ Април – 4-ти* и 18-ти;

❖ Май – 2-ри* и 23-ти;

❖ Юни – 6-ти* и 20-ти;

❖ Юли – 4-ти* и 18-ти;

❖ Август – 1-ви* и 22-ри;

❖ Септември – 5-ти* и 19-ти;

❖ Октомври – 3-ти* и 17-ти;

❖ Ноември – 7-ми* и 21-ви;

❖ Декември – 12-ти*

Забележка:

➢ Курсове за начинаещи стартират само на датите, отбелязани със звездичка „*”;

➢ За да започнете курс в дата, различна от гореизброените, е нужно предварително запитване до Администрацията на
Академията.

◼ Минимална възраст за индивидуално записалите се ученици: 17 години.

◼ Academia Iria Flavia има застраховка, която да покрие всеки възникнал инцидент в помещенията на училището или по
време на организираните от нея културно-развлекателни дейности. Нито Academia Iria Flavia, нито семейството, където
ученикът бива настанен, осигуряват ученика срещу заболяване, инцидент, кражба или каквато и да било загуба на лични
вещи. Препоръчва се ученикът да си направи подобен тип застраховка в родната си страна.

◼ Учениците, които се нуждаят от виза, за да пътуват в Испания, трябва да заплатят 100% дължимата сума за избраните
курс на обучение и настаняване в момента на записване.



Настаняване

◼ Който и вариант на настаняване да изберете (испанско семейство, студентско общежитие, споделен апартамент, хотел) –
жилищата са подбрани след строг подбор и са на разстояние максимум 30 минути пеша от Academia Iria Flavia;

◼ Настаняването в двойна стая се допуска само за ученици, които пътуват и се записват заедно;
◼ Настаняването е възможно в неделята преди първия учебен ден до съботата след последния учебен ден;
◼ Ако желаете можете да си резервирате 1-един или 2-два допълнителни дни престой преди или след курса. 3-три или

повече extra дни се заплащат като престой за цяла 1 седмица. Изключение от това правило е само вариантът на
настаняване в студентско общежитие, където можете да резервирате до 4 extra дни;

◼ Учениците, които изберат настаняване в споделен апартамент, трябва при пристигането първия учебен ден да платят
депозит в размер на 100€ (евро) на човек. Този депозит им се връща в края на престоя и след направен оглед, че
освобождават апартамента в отлични условия.

Academia Iria Flavia предоставя на своите ученици различни възможности за настаняване:
➢ Настаняване в семейства – Това са внимателно подбрани семейства, като критериите са удобство и чистота на

жилищата, любезност на хазяите-домакини и близост до Академията. Учениците биват посрещнати и настанени в топла и
приятелска семейна среда. Според нас това е най-добрия начин те да се запознаят с ежедневието, обичаите и културата
на страната, едновременно с изучаването и практикуването на езика.
Настаняването в семейства предлага две възможности: пълен пансион или полупансион.

➢ Настаняване в студентско общежитие - Разположено е в центъра на града, на разстояние 10-15 минути ходене пеша до
Академията. Общежитието се състои от отделни апартаменти (всеки с капацитет 4-7 ученика) с индивидуални и двойни
стаи, бани и кухня. Всяка от стаите е оборудвана с бюро, гардероб, телевизор и връзка с интернет. Ежедневно почистване
и подсигурени спално бельо и хавлиени кърпи. Има възможност за избор между пълен пансион и полупансион. Учениците
си приготвят сами закуската с подсигурени от общежитието хранителни продукти, а обеда и вечерята се сервират в
столовата.

➢ Споделен апартамент - Тези апартаменти са с капацитет 4-6 човека и в тях се настаняват само Ученици на Academia Iria
Flavia. Имате възможност за избор на индивидуална или двойна стая. Жилищата разполагат с напълно оборудвана кухня.
Подсигурено е веднъж седмично почистване на общите части (бани, кухня, хол), както и спално бельо и хавлиени кърпи.
Почистването на стаите е грижа на Учениците.

➢ Всякакъв друг тип настаняване – хостел или хотел при конкретно запитване и наличност. Academia Iria Flavia разполага
с листа от подбрани хотели в Сантиаго де Компостела, отговарящи на всички критерии за съотношение между удобство и
цена.



Предложения за 
свободното време

„Компостелчани” обичат да прекарват
свободното си време навън без
значение дали ще се разходят из
романтичния El Parque de la Alameda,
дали ще се срещнат за по „tapas” на
обед, на чашка ароматно кафе в
старата част на града, за да се
попрепичат на слънце на Plaza de la
Quintana или просто да послушат
музика на живо в неделния следобед,
разхождайки се по Rúa do Vilar.

В определени периоди на годината
културният живот в Сантиаго става
особено наситен както примерно през
ноември, когато се провежда
кинофестивала Cineuropa, по време на
поредиците концерти за всеки
музикален вкус в чест на празника на
града Апостол Сантиаго на 25-ти юли
или уличните процесии и тържества в
нощта на San Juan на 24-ти юни и
танцовия фестивал на открито, който се
провежда също през месец юни.

Специално внимание заслужават
празненствата, посветени на местната
кулинария. Отделна глава може да се
посвети на раците, омарите, мидите,



стридите ... трудно е да се изброят
всички видове, които могат да се уловят
по галисийските брегове, но според
заклетите гастрономи всички те си
струват теглото в злато. А което и бяло
или червено вино Albariño, Ribeiro,
Valedoras, Amandi да изберете, то ще е
перфектната напитка за местните
гозби.
От Ribadeo до A Guarda Галисия очаква
своите посетители с 1300 километра
плажна ивица по северозападното
испанско крайбрежие, уникални
пейзажи и девствени плажове, като
сред най-известните са тези в района
на las Rías Baixas. А в областта San
Andrés de Teixido си заслужава да
разгледаме едни от най-високите
естествени скални образувания в цяла
Европа. Важно предимство е
географското разположение на
Сантиаго де Компостела – на еднакво
разстояние и с удобна комуникация са A
Coruña на север и Vigo на юг, а час път
с кола или автобус ни делят от едни от
най-хубавите плажове в Северна
Испания.
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