Język rosyjski ogólny i biznesowy
EDUCA LANGUAGE SCHOOL

E

duca Language School posiada 20-letnie
doświadczenie w nauczaniu języka rosyjskiego
jako obcego. Szkoła znajduje się w St.
Petersburgu. Samo miasto jest jednym z
najciekawszych i najpiękniejszych miast świata. Założone w 1703 roku
przez cara Piotra Wielkiego pełne jest zachwycających pałaców,
wspaniałych katedr i pięknych mostów.
Nowoczesne metody nauczania kładą nacisk na komunikację, a
wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele sprawią, że szybko zauważysz
postępy. Educa posiada akredytacje Rosyjskiego Ministerstwa Oświaty i
Nauki, ALTO, FYITO oraz St. Petersburg Chamber of Commerce.

Informacje ogólne






kursy dostępne cały rok;
początek kursu – każdy poniedziałek;
minimalny czas pobytu: 1 tydzień;
maksymalnie 4 osoby w grupie;
główny nacisk kładziony jest na mówienie (studenci mówią przez 60%
czasu trwania lekcji) przy równoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania,
czytania i słuchania;
 słownictwo i gramatyka w oparciu o kontekst
 poziom kursów: od początkującego po zaawansowany
 jedna lekcja trwa 45 minut

Rodzaje kursów
kursy grupowe
 standard: 20 lekcji/tydz. w godz. 10.00 - 13.15
 intensive: 30 lekcji/tydz. w godz. 10.00 - 15.30
zajęcia indywidualne
 light: 15 lekcji/tydz.
 standard: 20 lekcji/tydz.
 intensive: 30 lekcji/tydz.
 super intensive: 40 lekcji/tydz.
kursy łączone
 combined 25: 20 lekcji w grupie + 5 lekcji indywidualnych
 combined 30: 20 lekcji w grupie + 10 lekcji indywidualnych
 combined 35: 30 lekcji w grupie + 5 lekcji indywidualnych
kursy on-line (kursy prowadzone poprzez Skype)
 min. 10 lekcji
full immersion (zajęcia indywidualne + zwiedzanie miasta z nauczycielem)
 full immersion 30: 20 lekcji indywidualnych + 10 lekcji zwiedzania
 full immersion 40: 30 lekcji indywidualnych + 10 lekcji zwiedzania

St. Petersburg
Ceny
Zajęcia grupowe

standard
intensive

€260
€350

Zajęcia indywidualne

light
standard
intensive
super intensive

€300
€400
€580
€770

Zajęcia łączone

combined 25
combined 30
combined 35

€360
€460
€450

Full immersion

full immersion 30
full immersion 40

€650
€850

Kurs on-line

język ogólny
język specjalistyczny

€15/lekcję
€17/lekcję

Opłata rejestracyjna €50

Zakwaterowanie
Pokój u rodziny

Mieszkanie 1-2 pokojowe

€185-230/tydzień

od €350/tydzień

Opłata za znalezienie zakwaterowania €30

Wiza
Szkoła zapewnia pomoc (wysłanie zaproszenia i instrukcji) w uzyskaniu wizy turystycznej
do 30 dni, krótkoterminowej do 90 dni i i długoterminowej powyżej 90 dni.
Wysłanie zaproszenia
wizowego na pobyt do
30 dni

Wysłanie zaproszenia
wizowego na pobyt do 3
miesięcy

Rejestracja wizy w
St. Petersburgu

Przesyłka kurierska
(jeśli wymagane)

€20

€40

€30

€50

Transfer z i na lotnisko Pulkovo - €50 (w jedną stronę)

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