Brightoni ifjúsági tanfolyam 14-21 éveseknek

Oktatás:
Olyan dinamikus tanfolyamon vesznek részt a diákok, amely lökést ad ahhoz, hogy a
nyelvtudásuk magabiztosabb legyen. Nagy hangsúlyt fektetnek a beszédre és a
beszédértésre, tanáraik a korosztálynak megfelelő tananyagokat használnak.
A tanórákon ellenőrzik az előzetesen tanult nyelvtant és fejlesztik a szókincset is.
A tanfolyam időtartama: minimum 1 hét
A tanórák rendje:
heti 20 tanórás oktatás:
reggeli órák (8.30-11.45) vagy délutáni órák (14.15-17.30) lehetnek
Figyelem! főszezonban előfordulhat, hogy a heti 20 órás tanfolyamot választó
diákok tanóráit délutánonként tartják. Ekkor a szabadidős programok egy részét
délelőtt tartják
heti 30 tanórás oktatás:
A diákok a tanfolyamot a reggeli órákban kezdik és a délutáni órákban fejezik be.

Tanórák
•
•
•

4 vagy 6 tanóra naponta (20 vagy 30 tanóra hetente )
hétfőtől péntekig 5 napon át
1 tanóra= 45 perc

Csoportlétszám: 12 -15 diák egy-egy csoportban
A 18-21 éves diákok vagy az ugyanebben az iskolában tanuló felnőtt diákokkal (16+)
együtt vagy egy, a fiatalabb (14-17 éves) diákoktól külön csoportban tanulnak.

Szállás
Iskolai kollégium, 3-4 ágyas szoba
A diákokat az iskola kollégiumában helyezik el. Saját fürdőszobás, egyszerűen
berendezett szobákban szállásolják el őket, ahol az épületben étterem,
24 órás recepció, a szobákban tv, telefon, kávé- és teafőző található.
A kollégium a tengerpartnál található, a város központi részén.

Csak 16 év feletti diákok foglalhatnak kollégiumi elhelyezést, 14-15 évesek csak
családoknál lakhatnak.
Szolgáltatások: takarítás hetente egyszer; ágyneműt és törölközőt biztosítanak
Távolság a nyelviskolától: 15 perc séta
Távolság nagyobb boltoktól: az iskola közvetlen környékén boltokat, kávézókat
és éttermeket lehet találni.
Távolság a strandtól: a kollégium közvetlenül a tengerparton található, az út
túloldalán már strandok vannak.
Ingyenes WIFI: a szobában
Kulcs letét: 30 GBP
Csak 16-17 évesek valamint 18-21 évesek lakhatnak egy szobában.

Családi elhelyezés 2-4 ágyas szoba
Szolgáltatások: A szobát a család takarítja hetente egyszer vagy kétszer.
Ágyneműt adnak, de törölközőt a diáknak kell vinnie.
16 év alatti diákok családi elhelyezést csak maximum 28 napos időtartamra
foglalhatnak.
- Távolság a nyelviskolától: átlagosan 20-30 perc gyalog vagy
tömegközlekedéssel
- Távolság a strandtól: attól függ hogy a család hol lakik, általában
tömegközlekedéssel megközelíthető.
Kulcs letét: függ az adott család szabályaitól, de általában nincs ilyen letét.
Csak 14-17 évesek valamint 18-21 évesek lakhatnak egy szobában.

Ellátás teljes ellátás (csomagolt ebéd)
Szabadidős program
Ez a brightoni ifjúsági tanfolyam ára a következő szabadidős programokat
tartalmazza:
- 1 egész napos and 2 fél napos kirándulást a 2 hetes tanfolyamnál,
- 2 egész napos and 3 fél napos kirándulást a 3 hetes tanfolyamnál és így tovább
- Délutáni és esti programokat: sportolást, úszást, városnézést, esti szórakozást és
sok minden mást.
A fentieken túl további fakultatív kirándulások foglalhatók a helyszínen felár fizetése
ellenében. Ez max. heti 20 GBP lehet.

Minta szabadidős program
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A 14-17 éves diákok más szabadidős programokon vesznek részt,
mint a 18-21 évesek.
Egész napos kirándulások (szombati napon): London (Buckingham Palace,
Trafalgar tér, Piccadilly Circus/ London Bridge és a Tower of London, Knightsbridge
és a Harrods/ Natural History Museum és a London museum, hajózás a Temzén)
Portsmouth, Hastings, Eastbourne, Arundel Castle, Windsor, Bournemouth,
Cambridge,
Bath, Stonehenge, Salisbury Cathedral, Leeds Castle, Canterbury.
Félnapos helyi kirándulások: Lewes történelmi városa, Lewes Castle, Seven
Sisters, Rottingdean, Salt Dean Lido, Devil’s Dyke, Eastbourne, Hove Park, Preston
Park, Brighton Marina.

Árak 2016-ban:
Brighton családnál 14-21 éveseknek, kollégiumban 16-21 éveseknek
2016.05.15 és 09.10 között heti kezdéssel
heti 20 tanóra
szállás családnál, 2-4 ágyas szobában vagy kollégiumban 3-4 ágyas szobában
(kollégiumi elhelyezést csak a 16. életévüket betöltöttek választhatnak!)
teljes ellátás (csomagolt ebéd)
2 hét alatt egy egész és két félnapos kirándulás,
3 hét alatt két egész és három félnapos kirándulás és így tovább
Szabadidős és sportprogramok
Repülőtéri transzfer az árban (Heathrow vagy Gatwick)
(A transzfer reggel 9 és este 7 között induló/érkező járatokra érvényes.)
Érkezési nap: vasárnap
Elutazási nap: kollégiumi elhelyezésnél péntek, családi elhelyezésnél szombat
Ár: 1 hétre: 595 GBP, 2 hétre: 965 GBP, 3 hétre: 1385 GBP, 4 hétre: 1805 GBP családnál
Ár: 1 hétre: 685 GBP, 2 hétre: 1295 GBP, 3 hétre: 1950 GBP, 4 hétre: 2610 GBP
kollégiumban
A 2016.05.15 és 06.18 valamint 08.28 és 09.10 közötti heteknél a kedvezmény: 40 GBP/hét.
Heti 30 tanórás oktatási program felára: 55 GBP/hét

BIG BEN Language Studies
Külföldi oktatási programok szakértője 1991 óta

Telefon: (06-1)318-5732, 06-30-513-4247

A kollégium épülete a tengerparton

Reggeli a kollégiumban

Kollégiumi négyágyas szoba

Séta a Palace Pieren Brightonban

