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Frankfurt a német és a nemzetközi pénzügyi élet 
és kereskedelem fontos központja; igazi 
nemzetközi város. Város lakossága 700.000 fő, 
ezzel Németország ötödik legnagyobb városa.
Híres vásárairól (autókiállítás, könyvkiállítás stb.) 
Számos külföldi bank és vállalat nyitott a 
városban kirendeltséget. A frankfurti a világ egyik 
legfontosabb tőzsdéje, ahova az iskola diákjai 
kéthetente látogatást tehetnek. Az Európai 
Központi Bank székhelye is a városban 
található. Nem véletlenül nevezik a várost 
Bankfurtnak és Mainhattannek, mivel ez a 
felhőkarcolókban gazdag város hasonlít távolból 
nézve leginkább az amerikai nagyvárosokra.

Az oktatást a belvárostól néhány percnyi utazásra 
lévő iskolában tartják, mely könnyen 
megközelíthető S-Bahnnal és U-Bahnnal a város 
bármely részéből.
Az iskolaépületet úgy alakították ki, hogy 
üzletemberek igényeinek is megfeleljen.
Mivel az általános tanfolyamok egy része önálló 
tanulásra épül, így az ehhez szükséges iskolai 
felszerelések nagyon színvonalasak. 

Nem véletlenül nevezik a várost Bankfurtnak és Mainhattannek, 
mivel ez a felhőkarcolókban és pénzügyekből gazdag város 
hasonlít távolból nézve leginkább az amerikai nagyvárosokra. 
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Iskola: 
Frankfurt 1. nyelviskola
Kurzusok/heti óraszám: 
(45 perces órák)
A kurzus: 20 tanóra ált. német
B kurzus: 24 tanóra ált. német
C kurzus: 28 tanóra ált. német
D kurzus: 30 tanóra üzleti 
német
Csoportlétszám: maximum 
15, átlag 11 fő
Nyelvi szintek: minden 
szinten oktatnak
Indulási időpontok: minden 
hétfőn
Teljesen kezdők kezdési 
időpontjairól kérjük, 
érdeklődj!
Vizsgázási lehetőség:
4 hetes tanfolyamtól nemzet-
közi nyelvvizsga tehető. 
Szállás: családoknál:                                                             
egy- vagy kétágyas szobában, 
reggelivel vagy félpanzióval
 - vagy kollégiumban, ifjúsági 
szállóban is lehetséges, egy- 
vagy kétágyas szobában 
önellátással vagy reggelivel.
Szobabérlés: mind a négy 
városban lehetséges az iskola 
által bérelt lakásban is, 
egyágyas szobában, önellá-
tással (ez a legolcsóbb szállás 
megoldás)
További kurzusok:
- Nemzetközi iskolaév (20, 24, 
32, 40, 48 hetes kurzusok)
- Magánórák csoportos 
tanfolyammal kombinálva 
(heti 4-15 magánóra)
- Szuperintenzív (napi 4-8 
vagy akár 9-12 magánórával)
- Egyetemi és nyelvvizsga 
előkészítő
- Kinntartózkodás családoknál 
tanfolyam nélkül, igény 
szerint magánórákkal
- Nyelvkurzus + nem fizetett 
szakmai gyakorlat (min. 4-8 
hét tanfolyam + min. 2 hónap 
szakmai gyakorlat)
- Nyári ifjúsági 
nyelvtanfolyamok családi 
vagy kollégiumi elhelyezéssel
- Középiskolai szemeszeter / 
tanév Németországban
- Nyelvtanulás a tanár 
otthonában
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