ILS magánórák

Szerződési keretek

Nyelvtanfolyami szintek általában 30-40 óra alatt
egyéni tanulói igényekre alapozva
egyéni időbeosztással, egyéni tempóban
•
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•
•
•
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•

Szintfelmérés minden hétfőn és szerdán 13.30-14.30
Egyéni tanfolyami tervezés a tanulmányi vezető felügyeletével
Képzési vagy felnőttképzési szerződés
Tanfolyami díj fizetése számla ellenében
A fiatalabb korosztálynak és üzleti résztvevőknek gyorsított tanfolyamok
Tanulási nehézségekkel küzdőknek speciális igényekhez igazodó tanfolyamok
Nagyon elfoglalt nyelvtanulók, otthoni tanulást nem vállalók és az idősebb korosztály részére
lassított tanfolyamok még több gyakorlással
Iskolásoknak személyre szóló iskolai sikeresség-javítás, korrepetálás vagy eredményességnövelés

Általános nyelvtanulás
Nyelvvizsga felkészítő tanfolyam bármelyik államilag elismert nyelvvizsgára
Üzleti nyelv
Szaknyelv

•

A valószínűsíthető modul-óraszámot a tanárunk folyamatosan, minden modul végén
meghatározza
A tanárunk kérésre havonta ad a képzett tanulási képességeire és otthoni készülésére
alapozott értékelést – kiskorú esetén a szülő részére is
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Súlypontozás
•
•
•
•
•
•

ILS vásárló kártya - 5% engedményt biztosít a tanfolyamhoz szükséges nyelvkönyv és
munkafüzet megvásárlásához és a tanfolyamot követő nyelvvizsga díjából
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Nyelvi tartalom
•
•
•
•

•

•
•

Nyelvtani frissítés
Iskolai korrepetálás
Célirányos társalgás
Prezentáció-tartás
Tárgyalástechnika
Egyéb, szükségletek szerint

•
•

A képzési napokat a tanár és a diák közösen határozzák meg egy vagy több hónapra előre,
kivételesen a következő képzési alkalomra vonatkozóan
Megkezdett modul / szint végéig a tanfolyam lemondása nem lehetséges
Heti óraszám legalább 15 nappal előre írásban bejelentve csökkenthető és a következő
naptári hónap elejétől lehetséges
A képzés szüneteltetése és a heti szerződött óraszám csökkentése írásban kérhető a képzési
igazgatótól
A diák által 24 órán belül lemondott órák fizetendők és nem kerülnek pótlásra– kivéve a
betegség vagy hivatalos akadályoztatás eseteit, hivatalos igazolással igazoltan
A diák által 24 órán túl lemondott órák pótlásra kerülnek – kivéve a betegség vagy hivatalos
akadályoztatás eseteit, hivatalos igazolással igazoltan
A tanár által lemondott órák vagy helyettesítésre kerülnek vagy 15 napon belül pótlásra
kerülnek vagy a képzett által nem fizetendők
Az óradíj a képző aktuális díjtáblázatának megfelelően csökken, ha képzett azonos szintű és
azonos tanulási célú tanulótársat szervez a képzésbe
Képző csak képzett írásbeli beleegyezésével szervezhet tanulótársat a képzésbe
A tanfolyami előleg és a tanfolyam díja az ILS Nyelviskola recepcióján számla ellenében
készpénzben vagy átutalással fizetendő
A tanfolyam megkezdése előleg befizetését követően lehetséges
A tanfolyam díja havonta és egész hónapra vonatkozóan, minden hónap 10-ig, a megtartott
órák arányában, utólag fizetendő

Gyakoriság
•
•

Heti 2 órától heti 21 óráig – hetente 1x2 órától hetente 7x3 óráig
Reggel 7 előtt és este 7 után kezdődő valamint hétvégi órák – tárgyalástól függően esetleg
felárral

Állami vagy EU forrás felhasználása esetén 25%-os adminisztrációs felár fizetendő.
A fenti óradíjak magánszemély megrendelőkre vonatkoznak.
Vállalati vagy intézményi díjfizetés esetén legfeljebb egy tanfolyamot biztosítunk a fenti,
magánszemélyes óradíjjal. További tanfolyamokra kérje a vállalati vagy intézményi
ajánlatunkat.

Helyszín
•

Az ILS Nyelviskola által biztosított tanulási helyszín

Óradíjak:
Létszám
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45 perces nyelvóra díja felnőttképzési
engedély (E-000403/2014)
alatti képzés esetén
3400 Ft
1950 Ft
1500 Ft
1200 Ft

Nyelvvizsga-felkészítő szintekre a fizetendő pótdíj: 200 Ft / óra.
Felsőfokú tanfolyam esetén fizetendő pótdíj: 200 Ft / óra.
Üzleti vagy szakmai nyelv esetén fizetendő pótdíj: 200 Ft / óra.
A tanfolyam tartalmától függően több pótdíj felszámítható.

45 perces nyelvóra díja egyéb
nyelvi képzés esetén, ÁFÁ-val
növelten
3400 Ft + ÁFA
1950 Ft + ÁFA
1500 Ft + ÁFA
1200 Ft + ÁFA

Jelentkezéskor a nyelvtanfolyami díjból 3.000 Ft első részlet vagy 2.000 Ft-os szintfelmérési
díj fizetendő.
Az első részlet és a szintflmérési díj az óradíjba beszámításra kerül vagy visszakérhető, ha a
képző 5 munkanapon belül nem szervezi meg az igényelt képzést.
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