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Magyar nyelvi kurzus 

Budapest, 2012. nyár 

 

Program:  

09:00-13:00 nyelvi foglalkozások 

13:00-14:00 ebéd 

14:00-17:00 kirándulás, városnézés, szabadidıs foglalkozások felügyelettel 

 

Délelıtti programok: 

A kiscsoportos nyelvi foglalkozások általános szintfelméréssel kezdıdnek, 

eszerint alakítjuk ki a foglalkozások menetét és választjuk ki a nyelvi szintet. A 

foglalkozások során az új ismeretek átadására és gyakoroltatására, valamint a 

meglévı ismeretek felfrissítésére helyezzük a hangsúlyt. A változatos, játékos 

feladatokat a csoport korosztályához igazítjuk. A tananyag a magyar nyelv, az 

irodalom és a kultúra területére koncentrál. Fontosnak tartjuk tehát a nyelvi 

fejlıdés mellett a kulturális ismeretek bıvítését is. A foglalkozásokhoz a 

tankönyveket, az íróeszközöket, az olvasmányokat és az egyéb szükséges 

kellékeket biztosítjuk. Ezeket a tábor végén hazavihetik a gyerekek. 

 

Délutáni programok: 

A délutáni programok mindennap ebéd után kezdıdnek, és késı délután érnek 

véget. A programokat úgy választjuk ki, hogy változatos, élvezetes idıtöltést 

nyújtson a csoport minden tagjának. Az egyes napokra tervezett kirándulásokat 

az idıjárás függvényében felcserélhetjük, illetve közös döntésre másik helyszínt 

is meglátogathatunk. 

 

Ellátás: 

Az ebéd a foglalkozások helyszínére érkezik. Két fogásból álló, bıséges menü. 
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Részvételi díj: 

80 000 Ft/fı, amely tartalmazza: 

- az ötnapos intenzív, kiscsoportos nyelvoktatást 

- az ismeretterjesztı, szabadidıs programok idejére a felügyeletet 

- az öt nap alatt az ebédet, a foglakozások alatti üdítıitalt 

- a tanszereket és az írószereket. 

Amennyiben csak a délelıtti nyelvi foglalkozásokon szeretnének részt venni, a 

részvételi díj 40.000 Ft/fı. 

Ha testvérekkel, barátokkal vagy csoportosan érkeznek, a részvételi díjból 

személyenként 5.000 Ft kedvezményt biztosítunk.  

 

A fizetés módja: 

Elılegként 20.000 Ft fizetendı, a fennmaradó rész a helyszínen készpénzben. 

Név: Inter Nonprofit Kft. 

Számlaszám (Magyarországról való utaláshoz): 11714006-20369044 

IBAN-számlaszám (külföldi utaláshoz): HU14117140062036904400000000 

Swift-kód: OTPVHUHB 

Közlemény: nyelvi kurzus 

 

Szállás: 

A szállást, a reggelit és a vacsorát mindenki egyénileg intézi. Igény esetén 

megbízható gyermekes családoknál tudjuk elhelyezni a gyermekeket, akik 

folyamatos telefonos kapcsolatban vannak a szervezıkkel és a szülıkkel. A 

szállás, a reggeli és a vacsora ára a tanfolyam idejére: 36.000 Ft. 

 

További információ: 

Sebestyén−Tóth Orsolya 

+36-20/9261-085 

toth.orsolya@e-nyelv.hu 


