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Frankfurt - Niemiecki Ogólny [SCF-G]
Lokalizacja
Frankfurt to bez wątpienia międzynarodowa metropolia, pięknie położona nad samą rzeką Men. Oczaruje
Cię urokiem swojego starego miasta i imponującą dzielnicą finansową. To kosmopolityczne i popularne
wśród turystów miasto w Niemczech i kierunek lubiany przez studentów z całego świata, którzy chcą się
uczyć niemieckiego za granicą.
Szkoła mieści się w nowoczesnym biurowcu, położonym w dzielnicy Sachsenhausen. Jest to bardzo
przyjemna część miasta, skąd blisko do popularnych kawiarni i i zarazem do historycznej starówki. Przy
wejściu do budynku powita Cię przytulna kawiarnia z zielonym tarasem, która jest popularnym miejscem
spotkań dla studentów. Piętro, na którym znajduje się szkoła, posiada dobrze wyposażone sale lekcyjne, a
także przyjazną recepcję oraz salę studencką z kącikiem kawowym. Jest tu także biblioteka oraz stacje
komputerowe do użytku studentów. Na terenie szkoły można korzystać z bezprzewodowego Wi-Fi.
Zajęcia prowadzone są w małych, międzynarodowych grupach, dzięki czemu nauka jest przyjemna i
efektywna, zaś relacje między lektorem i studentami stają się bardziej bezpośrednie. Od samego początku
wszystkie kursy prowadzone są wyłącznie w języku niemieckim. Uzupełnieniem zajęć jest program
pozalekcyjny, pozwalający na lepsze poznanie Frankfurtu i okolicy oraz umożliwiający praktyczne
wykorzystanie umiejętności nabytych podczas lekcji.
Program szkolenia
Kursy standardowe niemieckiego są najczęściej wybieraną formą kursów w naszej szkole. Ten program jest
doskonałym połączeniem nauki języka i korzystania z czasu wolnego podczas pobytu za granicą. Jeśli chcesz
pogodzić naukę z wypoczynkiem - ten kurs jest dla Ciebie. Zajęcia odbywają się 5 dni w tygodniu. Wolne
weekendy i wieczory są do Twojej dyspozycji!
Struktura kursu standardowego to zazwyczaj:
- 1 lekcja - gramatyka i ćwiczenia z ogólnego słownictwa
- 1 lekcja - konwersacja
- 2 lekcje - czytanie, praca z tekstem, słuchanie, pisanie
Między zajęciami przewidziana jest ok. 15-minutowa przerwa.
Struktura kursu może zmienić się w zależności od indywidualnego podejścia nauczyciela i studentów.
Tematy zazwyczaj opierają się na aktualnych artykułach z lokalnych gazet i magazynów. Pracujemy z
tekstami, które są odpowiednio dobierane do umiejętności studentów. W ten sposób uczniowie mogą
wspólnie rozmawiać na dany temat podczas zajęć.
Jeśli zależy Ci na bardziej intensywnej nauce - wybierz intensywne kursy językowe. W przypadku takiego
kursu, pobyt skoncentrowany jest na nauce, a czas wolny, w którym można poznawać nowe miejsce i okolice
staje się krótszy. 6 lekcji dziennie gwarantuje jednak efektywną naukę i postępy w krótszym czasie niż w

1

przypadku pozostałych kursów. Zajęcia odbywają się 5 dni w tygodniu. W tym kursie masz dodatkową
godzinę na ćwiczenie konwersacji i kwestii gramatycznych.
Podręczniki do zakupienia lub wypożyczenia w szkole.
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 20 lub 30×45 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: 2022-12-05 *,
2022-12-12, 2022-12-19.
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.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1119 EUR

1137 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

922 EUR

1334 EUR

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

1020 EUR

1236 EUR

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

1139 EUR

1117 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (20×45 min./tydz.) w cenie 413 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1843 EUR.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (30×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1276 EUR

980 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

1080 EUR

1176 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1178 EUR

1078 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1296 EUR

960 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (30×45 min./tydz.) w cenie 570 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1686 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.)

2020 PLN

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

5475 PLN

kurs (20×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

4515 PLN

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

4995 PLN

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

5575 PLN
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2 tyg.
kurs (30×45 min./tydz.)

2790 PLN

kurs (30×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

6245 PLN

kurs (30×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 2-osobowy, bez wyżywienia

5285 PLN

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

5765 PLN

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

6345 PLN

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:
19-06-2022--21-08-2022: 240.00 PLN/tydz. (20, kurs+mieszkanie dzielone 1 osob. BO)
19-06-2022--21-08-2022: 240.00 PLN/tydz. (20, kurs+mieszkanie dzielone 2 osob. BO)
19-06-2022--21-08-2022: 240.00 PLN/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. BB)
19-06-2022--21-08-2022: 240.00 PLN/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. HB)
19-06-2022--21-08-2022: 240.00 PLN/tydz. (30, kurs+mieszkanie dzielone 1 osob. BO)
19-06-2022--21-08-2022: 240.00 PLN/tydz. (30, kurs+mieszkanie dzielone 2 osob. BO)
19-06-2022--21-08-2022: 240.00 PLN/tydz. (30, kurs+rodzina 1 osob. BB)
19-06-2022--21-08-2022: 240.00 PLN/tydz. (30, kurs+rodzina 1 osob. HB)
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