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2019. ŐSZI TANFOLYAMOK 

Tanfolyamok gyerekeknek és fiataloknak 

10  hetes normál ütemű tanfolyamok szeptember 18-tól 

20, 24, 40 tanórás 

Beiratkozás : 2019. szeptember 10  -  14. 

 

 

10  hetes  tanfolyamok gyerekeknek és fiataloknak 

COURS ENFANTS / tanfolyamok gyerekeknek COURS ADOS / tanfolyamok fiataloknak 

20 tanórás 
Tarif plein en HUF / Price / Tanfolyamok tejles ára : 25 000 
HUF + 2 000 HUF (frais administratifs) 

 

MINI1 (5-7 ans) 
samedi / szombat (09:00->10:30)  

MINI2 (5-7 ans) 
samedi / szombat (10:45->12:15)  

 

JUNIOR A1.1a (7-11 ans) 
samedi / szombat (10:30->12:00)  

JUNIOR A1.1b (7-11 ans) 
samedi / szombat (09:00->10:30)  

JUNIOR A1.2b (7-11 ans) 
samedi / szombat (13:00->14:30)  

JUNIOR A2.2a (7-11 ans) 
samedi / szombat (13:00->14:30)  

20 tanórás 
Tarif plein en HUF / Price / Tanfolyamok tejles ára : 25 000 HUF + 
2 000 HUF (frais administratifs) 

 

ADO A1.1a (12-14 ans) 
vendredi / péntek (15:30->17:00)  

ADO A1.2b (12-14 ans) 
mercredi / szerda (15:30->17:00)  

ADO A2.2a (12-14 ans) 
vendredi / péntek (15:30->17:00)  

ADO A2.2b (12-14 ans) 
mercredi / szerda (15:30->17:00)  

 

OBJECTIF BAC (B1-B2) 
OBJECTIF BAC (B1-B2) 
Francia érettségi felkészítő 
vendredi / péntek (15:00->16:30) 

Cours pour enfants bilingues 

40 tanórás 
Tarif plein en HUF / Price / Tanfolyamok tejles ára : 50 000 
HUF + 2 000 HUF (frais administratifs) 

Bilingue  / Ateliers du samedi (7-12 ans) 
samedi / szombat (09:00->12:00)  

24 tanórás 
Tarif plein en HUF / Price / Tanfolyamok tejles ára : 32 000 HUF + 
2 000 HUF (frais administratifs) 

Bilingue / Renforcement de l'écrit  
(12-18 ans) 
vendredi / péntek (15:30->17:20)  
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                A tanköny és munkafüzet  beszerezhető 

a földszinti Latitudes könyvesboltban 
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