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Bordeaux - Francuski Ogólny [BFB-G]

Lokalizacja
Bordeaux, położone w południowo-zachodniej Francji, jest dziewiątym pod względem liczby ludności
miastem tego kraju. Na świecie znane jest najbardziej ze swoich unikalnych win. To miasto sztuki i historii,
wpisane na Światową Listę UNESCO przez wzgląd na swoje miejskie i architektoniczne dziedzictwo.
Bordeaux zostało ogłoszone także pierwszym, najatrakcyjnieszym miastem wśród Francuzów, jeżeli chodzi o
jakość życia i najpopularniejszym miastem do odwiedzenia w 2017 roku. Ze swoim bogatym życiem
nocnym, Bordeaux rokrocznie wita ponad 100 tys. studentów, których przyciąga tu jakość wyższej edukacji i
badań, infrastruktura, uniwersytety oraz, oczywiście, doskonała kuchnia.
Nasza szkoła jest łatwo dostępna i zlokalizowana w centrum miasta. W pobliżu znajdują się liczne sklepy,
Plac Quinconces i Plac Gambetta z licznymi kafejkami i restauracjami. Niedaleko jest także do licznych
przystanków tramwajowych (5-10 min, w zależności od linii). Nasza siedziba mieści się w uroczym,
XIX-wiecznym miejskim domu, z dostępem do pięknego, prywatnego ogrodu oraz gustownego salonu
studenckiego, w którym nasi uczniowie lubią się relaksować i spotykać po zajęciach. W budynku jest także
pracownia komputerowa oraz dostęp do Wi-Fi.
Program szkolenia
Ucz się francuskiego w międzynarodowej grupie studentów. Zajęcia poranne lub popołudniowe dadzą Ci
okazję nie tylko do nauki języka, ale również odkrywania Francji w wolnym czasie. Nasz kurs pozwoli Ci na
naukę francuskiego zgodnie z Twoimi potrzebami i możliwościami.
Na zajęciach stosujemy metodę "Cooperative Language Learning", która opiera się na ćwiczeniu języka w
prawdziwych, życiowych sytuacjach, również poza klasą lekcyjną (zajęcia w sali, poza szkołą, na platformie
on-line itp.). Na zajęciach używamy nowoczesnych technologii i metod nauczania, aby stworzyć dla
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studentów najlepsze warunki do nauki. W każdym kursie francuskiego ogólnego zawarte lekcje języka,
zajęcia projektowe, zajęcia ćwiczeniowe oraz cotygodniowe sesje spotkań z lokalnymi rezydentami.
Oprócz zajęć lekcyjnych w wybranej intensywności w cenie kursu również warsztaty tematyczne online.
Warsztaty pozwalają na szybsze osiągnięcie swoich językowych celów, pozwalają na poprawę umiejętności
językowych i poszerzenie wiedzy o kulturze Francji. Obejmują takie tematy i zagadnienia jak: mówienie,
słuchanie, pisanie, czytanie, fonetyka, gramatyka, kultura Francji (wydarzenia bieżące, tradycje, sztuka),
wprowadzenie do egzaminów DELF/DALF itp.
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 20 lub 26×45 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: dowolny
poniedziałek.
Dostępne opcje
Poniżej przedstawiamy orientacyjne koszty pakietów kurs+zakwaterowanie, przeliczone na walutę rozliczeń
grantu tj. EUR. Propozycje te uwzględniają dozwolone przesunięcia środków między poszczególnymi
kategoriami wydatków, tak aby całość kosztów była pokryta z grantu. W kolumnie kieszonkowe podana jest
szacunkowa kwota, jaka pozostanie na dodatkowe wyżywienie, dojazdy komunikacją miejską itp w
zależności od wybranej opcji zakwaterowania. Wydatki z kieszonkowego nie wymagają dokumentowania
rachunkami.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (20×45 min./tydz.)+akademik, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1620 EUR

636 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1350 EUR

906 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1460 EUR

796 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (20×45 min./tydz.) w cenie 760 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1496 EUR.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (26×45 min./tydz.)+akademik, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1740 EUR

516 EUR

kurs (26×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1470 EUR

786 EUR

kurs (26×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1580 EUR

676 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (26×45 min./tydz.) w cenie 880 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1376 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
2 tyg.
kurs (20×45 min./tydz.)

760 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + akademik, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1620 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1350 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1460 EUR
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2 tyg.
kurs (26×45 min./tydz.)

880 EUR

kurs (26×45 min./tydz.) + akademik, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1740 EUR

kurs (26×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1470 EUR

kurs (26×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1580 EUR

Uwaga:
1. Grant Erasmus+ obejmuje także kwotę 350 EUR na każdego uczestnika projektu. Wg informacji
uzyskanych z Agencji Narodowej istnieje możliwość przesunięcia tych pieniędzy na dopłatę do kosztów
kursu - w przypadku wyboru droższego kursu.
2. Szczegółowe informacje na temat kwot przyznawanych grantów można znaleźć tutaj.
3. Obowiązują dopłaty sezonowe w okresie:
28-05-2023--26-08-2023: 25.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. BB)
28-05-2023--26-08-2023: 25.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. HB)
28-05-2023--26-08-2023: 25.00 EUR/tydz. (26, kurs+rodzina 1 osob. BB)
28-05-2023--26-08-2023: 25.00 EUR/tydz. (26, kurs+rodzina 1 osob. HB)
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