
Egyéni nyelvtanfolyamok

Akkreditált nyelvvizsgák vizsgahelye
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Bonus • Egyéni nyelvtanfolyamok

Üdvözöljük
a Bonus Nyelviskolában

Nyelviskolánkat 1998-ban alapítottuk

azzal a céllal, hogy Budapesten egy

olyan nyelviskolát mûködtessünk,

amely szem elôtt tartja mind a be-

szédcentrikusságot, mind pedig a

nyelvhelyességet. Évente több ezer

hallgató vesz részt tanfolyamainkon,

több száz vizsgázó tesz államilag el-

ismert nyelvvizsgát iskolánkban, és

több ezer nyelvórát tartunk kihelye-

zett tanfolyamainkon, de tevékeny-

ségünk egyre nagyobb részét teszi ki

az egyéni nyelvi képzések szerve-

zése és lebonyolítása is. Iskolánk an-

gol, német, spanyol, olasz és francia

nyelven kínál egyéni oktatást hallga-

tói részére. Valamennyi tanfolyamunk

akkreditált, azaz nyelvi képzéseink

áfamentesek. Iskolánk a Nyelvisko-

lák Szakmai Egyesülete által „Minô-

sített és ajánlott nyelviskola”, ami ga-

rantálja hallgatóink számára a magas

szakmai színvonalat, a kulturált okta-

tási körülményeket, és az udvarias

ügyfélszolgálatot. A Bonus Nyelvis-

kola természetesen rendelkezik a Fel-

nôttképzési Akkreditáló Testület in-

tézmény akkreditációjával is.

Egyéni tanfolyamaink jellemzôi

• Teljes alkalmazkodás az egyéni igényekhez

• Személyre szabott oktatás és haladási ütem

• Központi helyszínek, gyors elérhetôség a város minden pontjáról

• Kedvezô óradíjak

• Szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható költségek

• Bérletrendszer, tervezhetô költségek

• Tantermi körülmények

• Magas színvonalú oktatás

• Precíz adminisztráció

• Akkreditált nyelvvizsgákra való felkészítés és vizsgáztatás
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Egyéni nyelvoktatás a Bonus Nyelviskolában
A Bonus Nyelviskolában az egyéni nyelvórák kereté-

ben tanáraink kizárólag az Ön nyelvi fejlôdésére kon-

centrálnak. A képzést magántanulói bérlettel lehet

igénybe venni. A bérletek 6, 12, vagy 20 órás válto-

zatban kaphatók, és azokat ügyfélszolgálatunkon

lehet megvásárolni. Privát nyelvóráinkat elsôsorban

egyéni hallgatók részére ajánljuk, de természetesen

elôfordulhat olyan eset is, amikor két vagy három azo-

nos tudású ismerôs, barát, testvér, vagy kolléga sze-

retne együtt tanulni és megosztani a nyelvoktatás

költségeit. Ebben az esetben egyénre szabott óradí-

jaink még kedvezôbben alakulnak. Tanóráinkon

igyekszünk egyensúlyt teremteni a magas színvonalú

szakmai munka és a kellemes, barátságos tanuló lég-

kör között.

Az egyéni oktatás megszervezése
Az egyéni oktatás megkezdése elôtt hallgatóinkkal igény és idô-

pont egyeztetés zajlik. Az elsô tanóra elôtt felnôttképzési szerzô-

dést kötünk hallgatóinkkal, akik ekkor vásárolják meg bérletüket

is. A hallgató ezután egyezteti nyelvtanárunkkal a céljait és elvá-

rásait, majd elkezdôdik az oktatás. A tanuló az órákat 24 órával a

megtartásuk elôtt kötbérmentesen lemondhatja, továbbá arra is

lehetôsége van, hogy kurzus közben a nyelvtanár és a nyelvis-

kola jóváhagyásával a bérlet lejárta elôtt megváltoztassa tanórák

elôzetesen egyeztetet idôpontját. Amennyiben a hallgató lejárja a

megvásárolt bérletet, természetesen a nyelviskola ügyfélszolgá-

latán újat tud vásárolni magának.

Óradíjak
A Bonus Nyelviskola egyéni nyelvóráin bérlet megvásárlásával lehet

részt venni. Bérletáraink a nyelviskola termeiben történô oktatás

esetén érvényesek. Aktuális árainkról a negyedévente megjelenô

általános prospektusunkban, vagy az interneten tájékozódhatnak

hallgatóink. Természetesen lehetôség van arra is, hogy Ön a lakó-

helyén vagy a munkahelyén vegye igénybe a Bonus Nyelviskola

egyéni nyelvóráit. Ilyen igény esetén kollegáink rövid idôn belül egy

személyre szabott árajánlatot készítenek az Ön részére.

Nyelvvizsgáztatás
A Bonus Nyelviskolában a legnépszerûbb államilag elismert

és nemzetközi nyelvvizsgák szerezhetôk meg. Iskolánk az

általános nyelvtudást mérô, akkreditált ITK Origó (volt Rigó

utcai nyelvvizsga) ECL, és Euro nyelvvizsgák akkreditált

vizsgahelye angol és német nyelvbôl. Az üzleti nyelvvizsga

iránt érdeklôdô hallgatóink az Euro Pro vizsgákra jelentkez-

hetnek iskolánkban, míg a City&Guilds és Trinity vizsgákat

azoknak ajánljuk, akik nemzetközi nyelvvizsga bizonyítványt

szeretnének szerezni. Az általunk szervezett nyelvvizsgák

összes típusára szervezünk felkészítô órákat egyéni okta-

tásban részt vevô hallgatóink részére is.
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ELÉRHETÔSÉGEK

Bonus Nyelviskola

1052 Budapest, Károly krt. 12.

Tel: 1-266-3618 • Fax: 1-267-5723

Web: www.bonusnyelviskola.hu

E-mail: nyelviskola@bonusnyelviskola.hu

Minôségi tanúsítványaink
Minôsített és ajánlott nyelviskola

Auditált minôségirányítási rendszer

Akkreditált Felnôttképzési Intézmény (AL-0337)

Akkreditált nyelvi képzések angol, német, spanyol, olasz és francia nyelvbôl

Longman Referencia Iskola

A Nyelviskolák Szakmai Egyesületének tagja

Az Akkreditált Felnôttképzési Vállalkozások Országos Egyesületének tagja

Felnôttképzési nyilvántartási szám: 13-0892-04

ECL, Euro, Euro Pro és Origó akkreditált vizsgahely

City&Guilds és Trinity nemzetközi nyelvvizsgahely

Europass nyelvi útlevél
A Bonus Nyelviskola igény esetén ingyenes Eu-

ropass nyelvi útlevelet bocsát ki hallgatói ré-

szére. A gyakorlati nyelvtudást rögzítô

önértékelési dokumentumban az iskolában és

az iskolán kívül megszerzett tudás is sokkal

részletesebben szemléltethetô. Természetesen

a megszerzett nyelvvizsgák is feltüntethetôk

benne, ám kitöltése nem vizsgához kötött, így

az aktuális nyelvtudásnak megfelelôen bármi-

kor egyszerûen frissíthetô. A nyelvi útlevél le-

hetôséget ad arra, hogy nyelvtudását egy, az

Európai Unióban egységes értékelési rendszer

(A1-A2-B1-B2-C1-C2) alapján írja le.

Szakképzési hozzájárulás
A Bonus Nyelviskola Akkreditált Felnôttképzési

Intézmény, így az általunk szervezett egyéni

nyelvórákon lehetôség van arra, hogy a kép-

zés teljes díját, vagy egy részét az Ön munka-

helye a szakképzési hozzájárulásának terhére

elszámolja. A rendkívül kedvezô lehetôséget

igénybe vevô nyelvtanulók számára iskolánk

teljes körû segítséget nyújt a megfelelô nyom-

tatványok beszerzéséhez, és azok szakszerû

kitöltéséhez.


