Jazyková škola pre študentov SŠ a dospelých
Hlavný zápis do jazykových kurzov na nový školský rok 2016/2017
15. september 2016 od 10.00 – 13.30 hod
5.–22. september 2016 od 13.00 – 17.00 hod osobne
alebo na www.interlinguacentrum.sk

angličtina, nemčina, francúzština, ruština,
španielčina, slovenčina pre cudzincov
Ponuka kurzov:

1. Štúdium v mini-skupinách (2–6 študentov) - počet hodín a intenzita podľa
požiadaviek.
2. Individuálne vyučovanie a doučovanie (čas vyučovania dohodou)
3. Prípravný kurz na medzinárodné jazykové skúšky FCE / IELTS
4. Prípravné kurzy k Maturite z vybraného cudzieho jazyka úroveň B1, B2
5. Konverzačné kurzy z vybraného cudzieho jazyka
6. Víkendové kurzy
7. Kurzy pre firmy, organizácie a bankový sektor
8. Kurzy SJ pre cudzincov - Slovak 4 foreigners
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môžu mať kurz čiastočne uhradený cez program RE-PAS.

Najlepšia cena k počtu študentov v skupine.
S týmto letákom pri registrácii a úhrade kurzu
do 20. septembra 2016 zľava 10% na študijnú literatúru.

Info a registrácia: www.interlinguacentrum.sk, interling.c@gmail.com Tel.: 0910 510 120

since 2000

16 rokov tradície, mnoho
spokojných študentov

Pre deti predškolského
veku – ZŠ
1 detská súkromná jazyková škola
Kuzmányho nábrežie č.26, Zvolen

S nami zvládnete cudzie
jazyky hravo!

Hlavný zápis do jazykových kurzov na nový školský rok 2016/2017
15. september 2016 od 10.00 – 13.30 hod
5.–22. september 2016 od 13.00 – 17.00 hod osobne
alebo na www.interlinguacentrum.sk

študijné skupiny do max. 6 študentov – záruka individuálneho
prístupu k potrebám každého študenta.
angličtina, nemčina, francúzština, ruština, španielčina, slovenčina pre cudzincov
Štúdium zamerané na utvrdenie gramatického učiva, rozšírenie
slovnej zásoby, a zvládnutie praktickej komunikácie.
Vyučovanie od 5 ročníka vedie striedavo plne kvalifikovaný slovenský a zahraničný lektor.
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Doučovanie problémových predmetov (matematika,
slovenčina, chémia, fyzika…) v rozsahu učiva ZŠ.

Konverzačný kurz pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ.
Cenník kurzov

Počet študentov v skupine
1 študent
2 študenti
3 študenti
4 študenti
5 študenti
6 študenti

Cena za vyučovaciu hodinu 45 min/ 1 študent
10 €
6€
4,50 €
3,75 €
3€
2,50 €

možnosť úhrady kurzu v 2 mesačných splátkach

Najlepšia cena k počtu študentov v skupine.
S týmto letákom pri registrácii a úhrade kurzu
do 20. septembra 2016 zľava 10% na študijnú literatúru.

Info a registrácia: www.daisies.sk, interling.c@gmail.com Tel.: 0910 510 120

