Katalog kursów Erasmus Plus Mobilność
SJO Glossa, ul. Dietla 103, 31-031 Kraków, Polska, +48 12 429 40 51, info@erasmusplusmobilnosc.pl

Institut Linguistique Adenet - Francuski Ogólny [ILA-G]

Lokalizacja
Montpellier dzięki swej wspaniałej lokalizacji w pobliżu Morza Śródziemnego i Pirenejów stanowi doskonałe
miejsce dla osób ceniących sobie piękno krajobrazu, aktywny wypoczynek i życie kulturalne. Miasto swoją
sławę zawdzięcza jednemu z największych i najstarszych uniwersytetów europejskich - jest to typowo
studenckie miasto przyciągające swą atmosferą młodych ludzi z całej Francji. Do odwiedzenia Montpellier
zachęca też wyjątkowo długie śródziemnomorskie lato i... ponad 300 słonecznych dni w roku.
Siedziba Institutu mieści się w historycznym centrum miasta, które od piaszczystej plaży dzieli odległość
niespełna dwudziestu minut jazdy komunikacją miejską. Zajmuje on pięknie odrestaurowaną
osiemnastowieczną kamienicę, która zachowując cały swój urok i klimat została przekształcona w
nowoczesne centrum językowe. Uczestnicy kursów mogą także uczestniczyć w programie pozalekcyjnym,
który pozwala wzbogacić i utrwalić poznany na lekcjach materiał. Są to między innymi wycieczki (Avignon,
Nîmes, Camargue), wizyty w muzeach i teatrach, wspólne wyjścia do pubów i restauracji, a także rozmaitego
typu atrakcje sportowe (jeździectwo, żeglarstwo, itp.).
Program szkolenia
Nasz kurs języka francuskiego skupia się przede wszystkim na komunikacji, przy jednoczesnej nauce
wszystkich aspektów języka. Kurs łączy w sobie pfofity z nadzoru nauczycielskiego i pełnej immersji w
języku - poprzez udział w zajęciach oraz programie pozalekcyjnym. W programie szlifuje się wszystkie
kompetencje językowe (czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie) oraz gramatykę. Jednocześnie praktyczny
aspekt jest najważniejszy - celem jest umiejętność codziennej, swobodnej komunikacji. Zdolności
pojmowania (mówione i pisane) oraz ekspresji (mówionej i pisanej) są brane pod uwagę. Również
rozbudowywanie bazy leksykalnej jest dla nas istotne. Dzięki nauce francuskiego w naturalnym środowiskiu
- we Francji - masz także okazję do wsłuchiwania się i nauki poprawnej wymowy, zasłyszanej od rodowitych
Francuzów.
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Profity z uczestnictwa w kursie:
- immersja w języku francuskim
- zdobycie większej pewności siebie w posługiwaniu się językiem obcym
- umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach, w których konieczne jest użycie języka obcego
- pogłębienie wiedzy gramatycznej
- rozbudowa bazy słownikowej
- poprawa wymowy
- nawiązywanie międzynarodowych znajomości
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 20 lub 30×45 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: dwa razy w
miesiącu.
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

800 EUR

1456 EUR

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

906 EUR

1350 EUR

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

808 EUR

1448 EUR

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

808 EUR

1448 EUR

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

906 EUR

1350 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

780 EUR

1476 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

850 EUR

1406 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (20×45 min./tydz.) w cenie 500 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1756 EUR.
2 tyg.

kieszonkowe

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

980 EUR

1276 EUR

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

1086 EUR

1170 EUR

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

988 EUR

1268 EUR

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

988 EUR

1268 EUR

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

1086 EUR

1170 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

960 EUR

1296 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1030 EUR

1226 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (30×45 min./tydz.) w cenie 680 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1576 EUR.

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

500 EUR

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

800 EUR

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

906 EUR

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

808 EUR

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

808 EUR

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

906 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

780 EUR

kurs (20×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

850 EUR

2 tyg.
kurs (30×45 min./tydz.)

680 EUR

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

980 EUR

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

1086 EUR

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

988 EUR

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

988 EUR

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

1086 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

960 EUR

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1030 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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