MODIMO Oktatási és Szolgáltató Bt.
H-8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 2.
Tel.: 93 326 413 ; Mobil: 30 400 52 53
E-mail: dialog@dialognk.hu ;
Honlap: www.dialognk.hu

TÁJÉKOZTATÓ
A DIALÓG Nyelviskola és Vizsgacentrum
*
**
2019. szeptemberben induló 20% vagy 10.000 Ft kedvezményű
lakossági általános és szaknyelvi tanfolyamairól
Iskolánk ANGOL, NÉMET, OLASZ és OROSZ nyelvből szept. 23-tól folyamatosan indít
modul rendszerű 30, 90, 100, 120 órás beszédcentrikus nyelvtanfolyamokat, választhatóan
mini (4–5 fő), normál (6–9 fő) vagy maxi (10–14 fő) CSOPORTOKBAN illetve
EGYÉNI KÉPZÉSBEN, minden tudásszinten. (A1 – C2-ig)
(szóbeli és írásbeli tudásszint felmérő – az A1 (kezdő) szint kivételével – kötelező!)

A TANÓRÁK KEZDÉSI IDŐPONTJ AI:
Hétközben (hétfőtől-csütörtökig) délelőtt, délután, este, vagy csak pénteken vagy csak szombaton.

CSOPORTOS KÉPZÉSEK HÉTKÖZBEN
(hétfő - szerda vagy kedd – csütörtök)
Délelőtti órákban

(H-SZ vagy K–CS, 2 x 4 tanóra/hét)
Időtartama 120 tanóra
Koradélutáni órákban (H-SZ vagy K–CS, (2 x 3 tanóra/hét)
Időtartama 90 tanóra

Időpontja: 08.30 – 11.45-ig
A tanfolyam befejezése: január 31.
Időpontja: 14.45 – 17.00-ig
A tanfolyam befejezése: január 31.

Délutáni órákban (H-SZ vagy K–CS, 2 x 3 tanóra/hét)
Időtartama 100 tanóra

Időpontja: 17.00 – 19.30-ig
A tanfolyam befejezése: január 31.

Esti órákban

Időpontja: 18.00 – 20.30-ig
A tanfolyam befejezése: január 31.

(H-SZ vagy K–CS, 2 x 3 tanóra/hét)
Időtartama 100 tanóra

CSOPORTOS KÉPZÉSEK HÉTVÉGÉN
(pénteken vagy szombaton)
Péntekenként

(1 x 4 tanóra/hét)
Időtartama 90 tanóra

S z o m b a t o n k é n t (1 x 6 tanóra/hét)
Időtartama 100 tanóra

Időpontja: 16.15 – 19.30-ig
A tanfolyam befejezése: január 31.
Időpontja: 08.00 – 13.00-ig
A tanfolyam befejezése: január 31.

Igény szerint a felsorolt időpontokon kívüli is lehetséges képzés!

EGYÉNI

(személyre szabott)

KÉPZÉSEK:

A hallgató időbeosztásához és a nyelviskola nyitvatartásához igazodóan bármely időpontban!
ÁLLAMI, MINŐSÉGI G ARANCI ÁV AL és akár GARANTÁLT NYELVVIZSGÁVAL!

UGYE TUDOD, 2020-TÓL
A TOVÁBBTANULÁS FELTÉTELE A NYELVVIZSGA!
* 20% ELŐBEIRATKOZÁSI KEDVEZMÉNY SZEPTEMBER 07-IG! részletek az igénybevehető kedvezmények felsorolásánál vagy ügyfélszolgálatunkon!
** HOZZ MAGADDAL EGY ÚJ TANULÓT és 9 - 12.000 Ft kedvezménnyel jelentkezhettek mindketten a 90 vagy 100-120 órás csoportos tanfolyamunkra szeptember 14-ig.
Új tanulónak számít az a személy, aki legalább 3 éve nem, vagy még nem tanult iskolánkban!
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A CSOPORTOS TANFOLYAMOK ÓRADÍJA:
Maxi (10 – 14 fő) csoport
Normál (6 – 9 fő) csoport
Mini (4 – 5 fő) csoport

849,- Ft / fő
999,- Ft / fő
1.399,- Ft / fő

AZ EGYÉNI FIX IDŐPONTÚ KÉPZÉSEK ÓRADÍJA
A BÉRLET
TÍPUSA
UNI
DUÓ

10 óra
3.599
2.599

TRIÓ

1.999

IDŐTARTAM / ÓRADÍJ / FŐ
20 óra
30 óra
60 óra
3.499
3.399
3.199
2.499
2.399
2.099
1.899

1.799

1.599

Megjegyzés: a szaknyelvi képzések felára 10%
Megjegyzés: a flexibilis időpontú egyéni képzés és a szaknyelvi képzés
felára 200,-Ft / tanóra!

TANFOLYAMI KÍNÁLAT:
HÉTKÖZBEN DÉLELŐTTI ÓRÁKBAN: (hétfő – csütörtök)

INTENZÍV képzések 2 x 4 tanórában (angol, német nyelv minden tudásszinten)

GYORSTALPALÓ (30 órás) tanfolyamok külföldi munkát vállalók számára (angol, német nyelv)

EGYÉNI képzések (angol, német és olasz nyelv minden tudásszinten)
HÉTKÖZBEN DÉLUTÁNI - ESTI ÓRÁKBAN: (hétfő – csütörtök)

NORMÁL ÉS INTENZÍV képzések 2 x 3 tanórában (angol, német és olasz nyelv minden tudásszinten)

ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ tanfolyamok (emelt-és középszintű angol, német nyelv)

EGYÉNI KÉPZÉSEK (angol, német és olasz nyelv minden tudásszinten)
HÉTVÉGÉN: (péntek – szombat)
 NORMÁL ÉS INTENZÍV képzések 1 x 4 vagy 1 x 6 tanórában (angol, német és olasz nyelv minden tudásszinten)
 VIZSGAFELKÉSZÍTŐ TRÉNINGEK (B2, C1 szintű 20 órás, angol, német nyelvből minden vizsgaidőpont előtt)
 ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ tanfolyamok (emelt-és középszintű angol, német nyelv)
 EGYÉNI KÉPZÉSEK (angol, német, olasz nyelv minden tudásszinten)

IGÉNYBEVEHETŐ KEDVEZMÉNYEK:
(Egyes kedvezmények kizárólag csoportos képzésre vonatkoznak! A felsoroltakból csak egy kedvezmény vehető igénybe!)



20% ELŐBEIRATKOZÁSI KEDVEZMÉNY SZEPTEMBER 07-IG! - (E



CSALÁDI KEDVEZMÉNY: 8 - 10.000 Ft.















kedvezmény a legalább 90 tanórás csoportos tanfolyamra beiratkozók
számára érvényes és a tanfolyam teljes időtartamára vo natkozik, de csak a szeptember 07-ig szabályszerűen beiratkozók vehetik igénybe!)
(Ha egy családból azonos időszakban legalább 2 fő tanul iskolánkban. A kedvezmény összege 90 órás
tanfolyam esetén 9.000 Ft, nagyobb óraszám esetén 10.000 Ft. Legkésőbb szeptember 14-ig történő jelentkezés esetén vehetik igénybe mindketten!)

1 + 1 KEDVEZMÉNY: 8 - 10.000 Ft.

(Hozz magaddal egy új tanulót! A kedvezmény összege 90 órás tanf. esetén 9.000 Ft, nagyobb óraszám esetén
10.000 Ft. Legkésőbb szeptember 14-ig vehetik igénybe mindketten! Új tanulónak számít az a személy, aki legalább 3 éve nem, vagy még nem tanult iskolánkban!)

2 TANFOLYAMRA BEIRATKOZÁS ESETÉN: 8 - 10.000 Ft.

(A kedvezmény összege 90 órás tanfolyam esetén 9.000 Ft, nagyobb óraszám esetén
10.000 Ft. Legkésőbb a szeptember 14-ig beiratkozók vehetik igénybe mindkét tanfolyamon!)

DÉLELŐTTI KÉPZÉS ESETÉN: 10.000 Ft. (A legkésőbb szeptember 14-ig beiratkozók vehetik igénybe.)
INGYENES TANKÖNYVCSOMAG: 6 – 9.000 Ft. (A legalább 90 órás képzésre beiratkozók a tanfolyam indulásának napjáig vehetik igénybe.)
VIZSGADÍJKEDVEZMÉNY: 10.000 Ft. (nyelvenként, a próbavizsgán legjobban teljesítő számára)
A CSOPORT LEGJOBB TANULÓJA: 25% (Csoportonként, a szintzáró vizsga alapján, ha folytatja tanulmányait a következő szinten vagy másik

nyelven.

Legkésőbb az új tanfolyam indulásának napjáig vehető igénybe, és maximum 1/2 naptári éven belül meg kell kezdeni az új tanfolyamot! )

SZINTISMÉTLŐ KEDVEZMÉNY: 25%

(E kedvezményt azok vehetik igénybe, akik az előző tanévben (2017/18) iskolánkban tanultak, és az akkori tanulmányi
szintüket ismétlik meg. A kedvezmény csak a szeptember 14-ig vehetik igénybe.)

EGYÖSSZEGŰ DÍJFIZETÉS ESETÉN: 8% (Minimum 90 órás tanfolyam esetén, legkésőbb a tanfolyam indulásának napjáig vehető igénybe!)
TÖRZSHALLGATÓI KEDVEZMÉNY: 5 - 10% (Minden TH-kártyával rendelkező volt tanulónk számára vagy annak, aki folytatja tanulmányait. A kedvezmény
mértéke szeptember 19-ig történő jelentkezés esetén 10%, ezt követően 5%. E kedvezmény akár háromszori részletfizetéssel is kombinálható!)

DIÁK-ÉS NYUGDÍJAS KEDVEZMÉNY: 5 - 10%

(Minden diák és nyugdíjas igazolvánnyal rendelkező számára. A kedvezmény mértéke szeptember 19-ig
történő jelentkezés esetén 10%, ezt követően 5%. E kedvezmény akár háromszori részletfizetéssel is kombinálható !)

KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉS (kizárólag magánszemélyek részére 2, maximum 3 részlet! E kedvezmény vonatkozik az egyéni képzésekre is! )
GARANTÁLT NYELVVIZSGA (Kizárólag szerződéssel)
INGYENES PRÓBAVIZSGA (Minden tanulónk számára! E kedvezmény vonatkozik az egyéni képzésekre is! )

Beiratkozás: személyesen, a kedvezménytől függően egyösszegű, vagy min. 1/3 tandíj egyidejű befizetésével!

UGYE TUDOD, 2020-TÓL
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