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Annecy - Francuski Ogólny [IFA-G]
Lokalizacja
Annecy to niewielka miejscowość, położona nad jeziorem u podnóża Alp. Nazywana jest często "Małą
Wenecją Alp", gdyż posiada urokliwe stare miasto i liczne kanały. Znajduje się tu kilka sławnych miejsc,
m.in. Palace of Isle, zamek czy Basilica of the Visitation. Urok tego miejsca jest doceniany przez wielu
turystów - miato ma do zaoferowania coś dla każdego, o każdej porze roku. Chętnie przybywają tu przede
wszystkim amatorzy narciarstwa, ale także górskich wspinaczek. Również tutejsza kuchnia ma swoje
wyjątkowe smaki - koniecznie trzeba spróbować Tartiflette, robionego z regionalnego sera Reblochon.
Nasza szkoła istnieje już od ponad 30 lat. Posiadamy doświadczoną i pełną pasji kadrę nauczycielską, która
ciepło przyjmuje studentów prawie z całego świata. Nasze centrum jest doskonale położone - od centrum
Annecy dzieli nas 10-minutowy spacer. Oferujemy także doskonałe warunki do nauki - nowoczesne,
przestronne i jasne sale lekcyjne; dostęp do Wi-Fi; bibliotekę; pracownię komputerową; strefę relaksu z
maszynami z przekąskami i napojami; kafeterię i własny ogródek.
Program szkolenia
Cele kursu:
- Poprawienie ogólnych umiejętności językowych, zarówno w mowie, jak i w piśmie, bazujących na
konkretnych, codziennych sytuacjach
- Praca nad rozumieniem oraz poprawnością wypowiedzi (w mowie i piśmie)
- Rozbudowa słownictwa, wiedzy i wiedzy o gramatyce w celach efektywnej komunikacji
Przed rozpoczęciem kursu uczestnik bierze udział w teście językowym w celu oceny jego umiejętności i
dopasowaniu do grupy o odpowiednim poziomie. W każdym tygodniu odbywają się testy, mające na celu
sprawdzenie poczynionych postępów oraz powtórki materiału celem optymalizacji jego zapamiętywania.
W cenie kursu gwarantowane: zajęcia językowe i warsztatowe, dostęp do platformy e-learningowej oraz
aplikacji mobilnej.
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 21 lub 25 lub 40×45 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.
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2 tyg.

kieszonkowe

kurs (21×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

960 EUR

1296 EUR

kurs (21×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1080 EUR

1176 EUR

kurs (21×45 min./tydz.)+studio (kawalerka), pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1170 EUR

1086 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (21×45 min./tydz.) w cenie 560 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1696 EUR.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (25×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1040 EUR

1216 EUR

kurs (25×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1160 EUR

1096 EUR

kurs (25×45 min./tydz.)+studio (kawalerka), pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1250 EUR

1006 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (25×45 min./tydz.) w cenie 640 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1616 EUR.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (40×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1300 EUR

956 EUR

kurs (40×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1420 EUR

836 EUR

kurs (40×45 min./tydz.)+studio (kawalerka), pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1510 EUR

746 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (40×45 min./tydz.) w cenie 900 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1356 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
2 tyg.
kurs (21×45 min./tydz.)

560 EUR

kurs (21×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

960 EUR

kurs (21×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1080 EUR

kurs (21×45 min./tydz.) + studio (kawalerka), pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1170 EUR

2 tyg.
kurs (25×45 min./tydz.)

640 EUR

kurs (25×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1040 EUR

kurs (25×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1160 EUR

kurs (25×45 min./tydz.) + studio (kawalerka), pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1250 EUR

2 tyg.
kurs (40×45 min./tydz.)

900 EUR

kurs (40×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1300 EUR

kurs (40×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1420 EUR

kurs (40×45 min./tydz.) + studio (kawalerka), pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1510 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:
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