Język francuski biznesowy
ACCENT FRANÇAIS

I

nstytut Accent Français to szkołą działająca od
1997r. Wysoki poziom nauczania języka,
doświadczona kadra i klimat południowej
Francji sprawią, że nie tylko nauczysz się języka,
ale także spędzisz niezapomniany czas. Accent
Français mieści się w samym sercu Montpellier,
przy słynnym placu « Place de la Comèdie». Ta
historyczna, wyłączona z ruchu samochodowego
dzielnica Montpellier zachęca do odkrycia niesamowitej magii tego
południowofrancuskiego miasta i korzystania z wielu atrakcji turystycznych i
kulturalnych. Znajdują się tu liczne kawiarnie, restauracje, bary, butiki, kina,
galerie, muzea i biblioteki.

K

urs przeznaczony dla osób, które chcą posługiwać się językiem
francuskim w pracy. W trakcie zajęć nacisk kładziony jest na
przyswajanie słownictwa związanego z pracą, biznesem,
administracją i handlem, rozwój umiejętności czytania i pisania
dokumentów oraz ustna komunikacja w kontaktach biznesowych.

Informacje ogólne









kurs skierowany do osób, które chcą porozumiewać się w języku francuskim w pracy;
w trakcie kursu przyswajane będzie słownictwo z zakresu pracy zawodowej, handlu i
administracji, jak również rozwijane będą umiejętności rozumienia i pisania
dokumentów czy komunikacja ustna w przedsiębiorstwie;
Kursy na poziomach od A2 do C1;
maksymalnie 10 osób w grupie;
kurs obejmuje 20 lekcji języka francuskiego ogólnego + 6 lekcji francuskiego
biznesowego/tydzień;
minimalna długość kursu: 1
tydzień i więcej;
kursy zaczynają się w każdy
poniedziałek. Kursy dla osób
początkujących – każdy
pierwszy poniedziałek
miesiąca.

Montpellier
Materiały i metody
 materiały audio-wizualne;
 dokumenty autentyczne (artykuły prasowe, czeki, listy, ogłoszenia o pracę, umowy);
 materiały przystosowane do nauczania słownictwa w kontekście, nagrania
autentycznych rozmów;
 kursy są prowadzone zgodnie z wytycznymi Poziomu Biegłości Językowej Rady Europy i
rozwijają cztery podstawowe kompetencje: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie.

Cena
Francuski biznesowy
(20+6 lekcji/tydzień)
Uliczka w Montpellier

1 tydzień

€330

2 tygodnie

€660

Opłata rejestracyjna €80
*szkoła prowadzi również kursy dla kadr i menedżerów w grupach 1-5 osobowych,
w cenie 1170 euro(26lekcji), 1350 euro (30 lekcji), 1800 euro (40 lekcji).

Zakwaterowanie
Pokój u rodziny

Pokój w
mieszkaniu

Pokój w kampusie
(VI-IX)

Studio w domu
studenta

€140-190/tydzień

€180/tydzień

€125/tydzień
(min.2 tyg)

€370/2 tygodnie

Przykładowy kosztorys

Porte de Peyrou w Montpellier

Francuski biznesowy (20+6 lekcji) 1 tydzień
Opłata rejestracyjna
Pokój u rodziny

€330
€80
€190

Suma

€600/ 1 tydzień

Jeśli masz pytania lub wątpliwości zadzwoń do nas lub napisz.
Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania
i pomożemy zorganizować wyjazd

poliglota sp. z o.o.
ul. pruszkowska 17
02-119 warszawa
tel.: 22 822 05 81/82
tel.kom.:693 428 193
www.poliglota.com.pl
poliglota@poliglota.com.pl

