
Szkoła Azurlingua - Nicea

 szkoła z dużym doświadczeniem działa od 1990 roku

 wyjątkowa atmosfera i doskonałe warunki do nauki,
dwa budynki szkolne z uroczym patio i salą lekcyjną
do nauki na świeżym powietrzu 

 jakość w doskonałej cenie, szkoła dokłada wszelkich
starań aby świadczyć usługi zgodnie z najnowszymi
metodami nauczania

 szkoła  posiada  certyfikat  jakości  F.L.E.  (Qualité
français  langue  étrangère)  który  jest  przyznawany
przez  trzy  ministerstwa  rządu  francuskiego,
placówkom językowym spełniającym ścisłe wymogi
w  zakresie  świadczonych  usług,  to  gwarantując
świadczenia  wysokiej  jakości  usług  we  wszelkich
aspektach  tego,  czym  jest  kurs  francuskiego  we
Francji:  nauczania,  zakwaterowania,  rozrywek,
pomocy.  Jakość  ta  została  oficjalnie  uznana  w
postaci  znaku  "Qualité  Français  Langue Etrangère"
(Jakość Francuskiego jako języka obcego).

 najlepsze możliwie warunki do uczenia się
francuskiego w Nicei w tym klimatyzacja w całej
szkole, 11 nowoczesnych i  przestronnych klas, 1
klasa na zewnątrz, 1 sala informatyczna podłączona
do sieci internet (szerokopasmowy)

 kurs można rozpocząć w każdy poniedziałek, zajęcia rozpoczynają się testem  kwalifikującym do 
odpowiednich grup językowych, test można wykonać również on-line, przed przyjazdem do szkoły, nauka aż
na  11 poziomach językowych 

 szeroka  oferta  kursów  ogólnych  o  różnej  intensywności,  kursy  specjalistyczne  i  egzaminacyjne  oraz
przygotowanie do studiów w języku francuskim 

 1 lekcja = 45 minut



Oferowane kursy 

Kurs standardowy ogólny 

Nauczysz się słownictwa,  gramatyki  i  struktur językowych,  aby
szybko  poprawić  swoje  umiejętności  komunikacyjne  w  języku
francuskim.  Jest  to  kurs,  który  wybiera  większość  studentów,
ponieważ jest on kompletny i jest przeznaczony dla wszystkich.

 Liczba osób w grupie: max 12 
 Liczba lekcji w tygodniu: 20 (od poniedziałku do piątku)  
 Minimalny wiek uczestników: 16 lat 
 Międzynarodowe grupy 
 Wszystkie  poziomy  zaawansowania   (kursy  dla  osób

początkujących w wybranych terminach, o daty zapytaj
w JPEdukacja)

Kurs standardowy intensywny 

 Liczba lekcji w tygodniu: 20 (od poniedziałku do piątku)  w grupie 12 osobowej + 10 lekcji w grupie 8 osobowej
 Minimalny wiek uczestników: 16 lat 
 Międzynarodowe grupy 
 Wszystkie poziomy zaawansowania  (kursy dla osób początkujących w wybranych terminach, o daty zapytaj w

JPEdukacja
Oprócz  kursu  standardowego  bierzesz  udział  w  dodatkowych  10  zajęciach  lekcyjnych  koncentrujących  się  na
wypowiedziach ustnych lub  udziału w warsztatach, biorąc pod uwagę potrzeby grupy.
W okresie letnim od 7.07 do 30.08  dostępny również kurs super intensywny 20 + 20 lekcji w grupach 12 osobowych. 

Kurs Franch for business 
 Liczba osób w grupie: max 8
 Liczba lekcji w tygodniu: 20 + 10  (od poniedziałku do piątku)  
 Minimalny wiek uczestników: 16 lat 
 Międzynarodowe grupy 
 Wymagany min. b1 poziom znajomości języka
 Kurs rozpoczyna się w wybranych terminach, o szczegóły zapytaj doradcę  JPEdukacja  

Kurs polecany studentów szkół biznesowych, biznesmenów, menedżerów i menedżerów biznesowych. Zapewnia 
kursantom umiejętności w języku francuskim, aby zrozumieć i wyrazić się w najbardziej typowych sytuacjach w życiu 
zawodowym.  

Kurs 50 + 
Specjalny kurs dla dojrzałych kursantów. Prócz praktycznych zajęć z języka francuskiego w pakiecie 2 wycieczki na 
półdniowe w tygodniu, zajęcia z  francuskiego gotowania  z wyspecjalizowanym szefem kuchni specjalizującym się w 
nauczaniu francuskiego + menu degustacyjne w grupie + dostawa receptur dla każdego uczestnika. (2 różne warsztaty 
przez 2 tygodnie) 1 warsztaty francuskie wina i sery / tydzień (2 różne warsztaty przez 2 tygodnie)

 Liczba osób w grupie: max 12
 Liczba lekcji w tygodniu: 20  
 Międzynarodowe grupy 
 W poziomy zaawansowania
 Kurs rozpoczyna się w wybranych terminach i trwa 2 tyg, o szczegóły zapytaj doradcę  JPEdukacja  


Zajęcie indywidualne 
Lekcje indywidualne to gwarancja szybkich postępów w nauce. Zajęcia indywidualne to idealne dopasowanie tematyki 
programu do potrzeb ucznia.  Lekcja indywidualne można wybrać jako opcję dodatkową do każdego kursu lub jako 
jedyny program nauki- możesz wybrać aż 6 lekcji indywidualnych dziennie. 

Kurs przygotowujący do egzaminu DELF

Szeroka oferta kursów przygotowujących. Kurs w grupach i kursy indywidualne. Szczegółowa aktualna oferta dostępna 
u doradcy JPEdukacja.  



 
Oferowane zakwaterowanie

Rodziny goszczące 
Wszystkie rodziny goszczące w Nicei są to osoby otwarte i
zainteresowane poznaniem kultury swoich gości. Pobyt u rodziny
goszczącej daje możliwość efektywnej konwersacji również po
skończonych lekcjach francuskiego. : 

 odległość od szkoły zwykle ok 10-30 minut komunikacją
publiczną 

 pokój 1-osobowy lub 2-osobowy
 wyżywienie 3 warianty: bez posiłków, ze śniadaniem dopłata

30 Eur/ tydz, dwa posiłki dziennie dopłata 65 Eur/ tydz.

Rezydencja szkolna Campus Central całoroczna 
Zakwaterowanie na górnych piętrach jednego z budynku szkoły, składa
się  z  21  jasnych,  przestronnych,  odnowionych  pokoi.  Do  dyspozycji
mieszkańców  duża  kuchnia  w  pełni  wyposażona.  Wszystkie  pokoje
jednoosobowe i dwuosobowe mają prywatną łazienkę z prysznicem i
toaletą.  Wszystkie  pokoje  są  gustownie  urządzone  i  dysponują
miejscem do przechowywania oraz funkcjonalnym miejscem do pracy.

 Pokoje 1 i 2-osobowe 
 Prywatna łazienka 
 Wspólna kuchnia 
 Pokój sprzątany raz w tygodniu

Rezydencja Scribe tylko w lato 30.06-31.08
Pięć minut od dworca,  w pobliżu ulicy Jean Medecin,  rezydencja Le
Scribe przyjmuje studentów i młode osoby aktywne. Wszystkie sklepy
znajdują  się  w  pobliżu  i  wiele  nieodgonień  znajduje  się  w  pieszej
odległości.  Słynna  Promenada  Anglików  oddalona  jest  o  10  minut
spacerem.

 Pokoje 1 os. typu studio z aneksem kuchennym  
 Prywatna łazienka 
 Pokój sprzątany raz w tygodniu

Rezydencja Les Collinettes  tylko w lato 30.06-10.08
Położony  w  centrum  miasta,  500  m  od  plaży.  Polecana  młodym
kursantom.   Les  Collinettes  oferuje  skromne  warunki  ale  idealnie
dopasowane  do  życia  studenckiego:  rezydencję  z  250  pokojami  dla
studentów, hol z napojami, salę telewizyjną. 

 Pokoje 1 osobowe
 Prywatna łazienka 
 Pokój sprzątany raz w tygodniu

Hotel i inne opcje zakwaterowanie dostępne na życzenie. 



Program zajęć dodatkowych 

Możesz  uczestniczyć  w  wielu  różnorodnych  zajęciach  dodatkowych  w  Nicei  i  oczywiście  jednocześnie  poprawiać
znajomość Twojego francuskiego.  Różnorodne atrakcje  turystyczne jak  na przykład Muzeum Chagalla,  jak również
spacer wzdłuż przepięknych plaż Côte d'Azur i odkrywanie oszałamiającego piękna natury, to tylko kilka z rzeczy, które
możesz  robić  w  czasie  wolnym.  Doświadczona  kadra  z  przyjemnością  udzieli  Tobie  informacji  dotyczących  zajęć
dodatkowych i  innych programów kulturalnych.  Szkoła  oferuje  program zajęć  na każdy tydzień pobytów,  niektóre
atrakcje dodatkowo płatne 

Podróż / transfer z i na lotnisko 

Szkoła organizuje transport z i na lotnisko w Nicei. 

Przylot w niedzielę /wylot w sobotę  
7:00-23:00 koszt 20 EUR w jedną stronę 
pozostałe godziny 45 EUR w jedną stronę 

 


