Cursos para
Professores de Línguas

Com possibilidade de apoio

Professores de
Inglês, Francês,
Alemão e Espanhol

CURSOS PARA PROFESSORES DE LÍNGUAS
A informação anexa abrange grande variedade de cursos espalhados por vários locais, pelo que esperamos poder
corresponder aos objetivos de uma ampla gama de professores de línguas. Desde os professores em início de
carreira até aos formadores de professores, passando pelos professores de crianças, jovens e adultos, julgamos que
poderá encontrar aqui o curso que pretende. A informação necessariamente resumida sobre cada curso poderá ser
completada por informação mais pormenorizada desde que nos indique qual o curso que lhe interessa.
INSCRIÇÃO
A inscrição em qualquer dos cursos a seguir indicados processa-se mediante o envio da Ficha de Inscrição Preliminar
e do pagamento da Taxa de Inscrição de €100. Esta taxa é cerca de metade da taxa normal de inscrição nos cursos
da MultiWay para adultos.
PREÇOS
O preço do curso será confirmado no acto da inscrição. O seu pagamento deverá sempre processar-se 3 a 4 semanas
antes do início do curso. Embora o pagamento esteja indicado na divisa do país, o mesmo poderá ser feito em Euros
à MultiWay.
PROGRAMA ERASMUS +
É um programa da União Europeia com o objetivo de providenciar fundos para um vasto leque de acções, que
incluem oportunidades para professores e restante pessoal educativo de terem uma formação internacional.
Mais informações em: www.erasmustrainingcourses.com
SEGURO VIAGENS
Todos os estudantes devem estar cobertos por um que cubra Morte ou Invalidez
Permanente, Assistência em Viagem e Responsabilidade Civil. O Seguro não está
incluído no preço do curso e pode ser tratado pela Multiway, salvo indicação em
contrário.
VIAGEM
Como serviço adicional, a MultiWay disponibiliza ainda a possibilidade de organização das passagens aéreas, para
os destinos escolhidos.
ALOJAMENTO
O alojamento é na sua maioria em Famílias Locais, para uma experiência de imersão cultural mais completa, em
regime de meia-pensão e em quarto individual. É possível encontrar outro tipo de alojamentos, como por exemplo,
residências.
DURAÇÃO DOS CURSOS
Tradicionalmente estes cursos têm a duração de 2 semanas, variando o número de aulas por semana. Em alguns
dos destinos é possível alargar a duração para 3 ou 4 semanas.
A MULTIWAY
A MultiWay promove cursos de línguas no estrangeiro e programas de carácter intercultural, procurando contribuir
para um melhor conhecimento de outras línguas e culturas. A MultiWay representa, em Portugal, importantes
organizações de intercâmbio e escolas que promovem cursos de línguas para estrangeiros. Os nossos programas
não visam apenas o aperfeiçoamento do conhecimento de idiomas; os participantes destes cursos alargam os seus
horizontes culturais e desenvolvem a sua capacidade de estar num mundo cada vez mais multicultural.

CURSOS PARA PROFESSORES DE INGLÊS
Os Cursos para Professores de Línguas não têm como objetivo único o aperfeiçoamento da língua. Aqui transmitem-se novas formas de ensinar, novas abordagens e técnicas para se tornar um professor ainda melhor!
São estes os destinos possíveis para os diferentes Cursos para Professores de Línguas:

REINO UNIDO
Bournemouth – Language and Methodology of English Teaching Class
Oxford – Professional Develop Courses; Creative teaching in the
Primary/Secondary Classes
Londres (Highgate) – TEC – Teacher of English Course
Norwich – British Culture & Contemporary English
Canterburry – Creative Methodology for the Classroom
Edimburgo – Refresher Course of Primary and Secondary
Teachers of English
País de Gales – Motivation Materials & Creative for Teaching
English at Secondary level

IRLANDA
Dublin – Teacher Training Course
Cork – STEP – Pronunciation Course for Teachers

MALTA
La Valletta – New Pedagogy in Education

CURSOS PARA PROFESSORES DE FRANCÊS
FRANÇA
Vichy – Improvement in French, Communication
Paris – Cursos para Professores de Francês com ateliers temáticos

CURSOS PARA PROFESSORES DE ALEMÃO
ALEMANHA
Munique / Berlim / Frankfurt
Teacher Training and Language Course

ÁUSTRIA
Viena – German Teachers Course

CURSOS PARA PROFESSORES DE ESPANHOL
ESPANHA
Madrid / Malaga / Salamanca
Spanish Teacher Training Course in Methodology & Pedagogical

TAMBÉM PARA PROFESSORES
Visitas de Estudo – Leve os seus alunos a um país estrangeiro, numa visita de Estudo, organizada pela MultiWay;
Cursos de Verão para Grupos – Junte um grupo de alunos… nós tratamos do resto! Cursos de Línguas no Estrangeiro
para os seus estudantes, acompanhados pelos professores que beneficiarão de condições especiais.
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