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Ryga - Rosyjski Ogólny [BOR-G]
Lokalizacja
Skomplikowana historia Rygi, która w swojej historii przechodziła wielokrotnie z rąk jednego mocarstwa do
innego jest wciąż żywa i widoczna w jej architekturze. Starówkę opływa rzeka Dźwina i miejskie kanały,
które dawniej były fosą. Można tu odnaleźć także jeden z największych zbiorów budynków secesyjnych na
świecie. Ryga - zwłaszcza od roku 2014, gdy uzyskała status Europejskiej Stolicy Kultury - jest także
miastem licznych wydarzeń kulturalnych i festiwali.
Szkoła mieści się w historycznym budynku w samym centrum Rygi - w bezpośrednim sąsiedztwie Opery
Narodowej i Uniwersytetu Łotewskiego. W okolicy są liczne parki i skwery starego miasta, a także duże
centrum handlowe. Wszystkie sale lekcyjne są nowocześnie wyposażone, zaś uczestnicy kursów mają do
dyspozycji także wygodny salonik studencki z kącikiem kawowym i darmowe Wi-Fi w całym budynku.
Program szkolenia
Tematyka kursu skupia się na doskonaleniu umiejętności skutecznej komunikacji w języku rosyjskim.
Dlatego też w ramach zajęć równomiernie rozwijane są wszystkie kluczowe funkcje języka: mówienie,
rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie. W trakcie kursu ogromny nacisk jest kładziony na doskonalenie
płynności wypowiedzi i rozumienia języka mówionego. Nieodłącznym elementem kursu są takie aktywności
jak praca w grupach, dyskusje czy odgrywanie ról. Dają one uczestnikom kursu wiele okazji do wypowiedzi
w języku rosyjskim. Zajęcia prowadzone są w niewielkich, wielonarodowych grupach, co sprawia, że każdy z
uczestników kursu ma dużo okazji, aby w praktyce używać języka, którego się uczy.
Nasz najpopularniejszy kurs języka rosyjskiego w międzynarodowych grupach pozwoli Ci na poznanie
wszystkich aspektów języka. Nauczysz się z nami rosyjskiego i rozwiniesz swoje umiejętności
porozumiewania się w nim w możliwie najszybszym czasie. Podczas zajęć nabędziesz wszystkie 4
umiejętności językowe: czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie, a także gramatykę. Nauczyciele używają
czytania czy słuchania do stymulowania dyskusji czy pisania krótkich wypowiedzi by skonsolidować Twoją
wiedzę. Uzupełnieniem kursu jest udostępniony przez szkołę program pozalekcyjny, który umożliwia dalsze
szlifowanie wiedzy zdobytej na zajęciach oraz poznawanie Łotwie, lokalnych tradycji i ciekawych miejsc.
Zajęcia są prowadzone dla każdego poziomu zaawansowania - o przydziale do grupy decyduje test oraz
rozmowa z lektorem. UWAGA - nawet osoby przyjeżdżające na kurs od poziomu początkującego, powinny
we własnym zakresie poznać alfabet Cyrylicy.
UWAGA - zupełnie początkujący mogą rozpocząć naukę w konkretnych datach. Muszą być oni przed
rozpoczęciem nauki zaznajomieni z alfabetem (cyrylicą).
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 20 lub 25×50 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: dowolny
poniedziałek.
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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 (20×50 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1100 EUR

974 EUR

kurs (20×50 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1240 EUR

834 EUR

kurs (20×50 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1170 EUR

904 EUR

kurs (20×50 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1110 EUR

964 EUR

kurs (20×50 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1250 EUR

824 EUR

kurs (20×50 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1310 EUR

764 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (20×50 min./tydz.) w cenie 660 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1414 EUR.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (25×50 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1260 EUR

814 EUR

kurs (25×50 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1400 EUR

674 EUR

kurs (25×50 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1330 EUR

744 EUR

kurs (25×50 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1270 EUR

804 EUR

kurs (25×50 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1410 EUR

664 EUR

kurs (25×50 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1470 EUR

604 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (25×50 min./tydz.) w cenie 820 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1254 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
2 tyg.
kurs (20×50 min./tydz.)

660 EUR

kurs (20×50 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1100 EUR

kurs (20×50 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1240 EUR

kurs (20×50 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1170 EUR

kurs (20×50 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1110 EUR

kurs (20×50 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1250 EUR

kurs (20×50 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1310 EUR

2 tyg.
kurs (25×50 min./tydz.)

820 EUR

kurs (25×50 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1260 EUR

kurs (25×50 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1400 EUR

kurs (25×50 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1330 EUR

kurs (25×50 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1270 EUR

kurs (25×50 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1410 EUR

kurs (25×50 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1470 EUR
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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:
22-05-2023--24-09-2023: 60.00 EUR/tydz. (20, kurs)
22-05-2023--24-09-2023: 60.00 EUR/tydz. (20, kurs+mieszkanie dzielone 1 osob. BO)
22-05-2023--24-09-2023: 60.00 EUR/tydz. (20, kurs+rezydencja 1 osob. BO)
22-05-2023--24-09-2023: 60.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. BB)
22-05-2023--24-09-2023: 60.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. BB)
22-05-2023--24-09-2023: 60.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. HB)
22-05-2023--24-09-2023: 60.00 EUR/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. HB)
22-05-2023--24-09-2023: 60.00 EUR/tydz. (25, kurs)
22-05-2023--24-09-2023: 60.00 EUR/tydz. (25, kurs+mieszkanie dzielone 1 osob. BO)
22-05-2023--24-09-2023: 60.00 EUR/tydz. (25, kurs+rezydencja 1 osob. BO)
22-05-2023--24-09-2023: 60.00 EUR/tydz. (25, kurs+rodzina 1 osob. BB)
22-05-2023--24-09-2023: 60.00 EUR/tydz. (25, kurs+rodzina 1 osob. BB)
22-05-2023--24-09-2023: 60.00 EUR/tydz. (25, kurs+rodzina 1 osob. HB)
22-05-2023--24-09-2023: 60.00 EUR/tydz. (25, kurs+rodzina 1 osob. HB)
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