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Paryż - Francuski Ogólny z Historią Sztuki [LIP-PCA]

Lokalizacja
Ucz się francuskiego w Paryżu! Miasto bogate w historię, niesamowitą sztukę i różnorodność kulturową, jest
uważane za jedno z najciekawszych miejsc na świecie. Od sławnych muzeów, poprzez galerie sztuki i
uniwersytety, po międzynarodowe centra mody i designu industrialnego, a także dzięki licznym kafejkom i
atmosferze miasta studenckiego rejonu Left Bank i Latin Quarter - Paryż jest po prostu ekscytującym
miejscem do nauki francuskiego.
Nasza szkoła usytuowana jest w sercu miasta, zaraz przy Centrum Pompidou, w pobliżu Notre Dame oraz
wyrafinowanych, awangardowych dzielnic Marais i Les Halles. Do naszej placówki łatwo dotrzeć - zaraz
obok znajduje się stacja metra. Do dyspozycji studentów jest m.in. 7 nowocześnie wyposażonych sal
lekcyjnych, centrum komputerowe oraz biblioteka z czytelnią. Nasi studenci chętnie korzystają też z salki
studenckiej czy kącika kuchenno-jadalnego z maszyną do kawy i automatami z przekąskami. W całym
budynku dostępne Wi-Fi, a codziennie do szkoły dostarczana jest świeża prasa.
Program szkolenia
Nasz kurs "French with History of Art", przeprowadzany w Paryżu, pozwoli Ci na podniesienie zdolności w
używaniu języka francuskiego, przy jednoczesnej nauce o historii sztuki we Francji. Kurs pozwala na
połączenie zajęć językowych z warsztatami w zakresie szeroko pojętej sztuki. Dzięki temu będziesz miał
okazję uczyć się o sztuce w jednym z najlepszych i najciekawszych miast na świecie.
Kurs składa się (w każdym tygodniu) z 20 lekcji językowych oraz 3 popołudniowych aktywności. Aktywności
to różnego rodzaju warsztaty ze sztuki (łącznie 6 godzin zajęć).
Podczas kursu językowego ogólnego szybko poprawisz swoje umiejętności komunikacyjne w różnorakich,
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życiowych sytuacjach. Zajęcia skupiają się na tematyce gramatyki, słownictwa, poprawnej wymowy,
mówienia, słuchania, czytania i pisania. Podczas lekcji będziesz używał nie tylko podręcznika, ale i innych
materiałów dodatkowych, a także ćwiczeń typu "odgrywanie ról". W trakcie kursu nasi nauczyciele starają
się wykorzystywać autentyczne materiały - gazety codzienne, magazyny, YouTube czy inne źródła
internetowe - wszystko po to, byś mógł łatwo odnaleźć się w codziennych sytuacjach przy posługiwaniu się
językiem obcym.
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 26×50 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: 2023-03-13,
2023-06-19, 2023-07-17, 2023-09-18.
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 (26×50 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1770 EUR

486 EUR

kurs (26×50 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1950 EUR

306 EUR

kurs (26×50 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

1720 EUR

536 EUR

kurs (26×50 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1890 EUR

366 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (26×50 min./tydz.) w cenie 1160 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1096 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
2 tyg.
kurs (26×50 min./tydz.)

1160 EUR

kurs (26×50 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1770 EUR

kurs (26×50 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1950 EUR

kurs (26×50 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

1720 EUR

kurs (26×50 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1890 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:
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