
 

Classic High School 
Középiskolai tanév Nagy-Britanniában  

15-18 éveseknek 
 

  
 
A program egy állami középiskolában történő oktatás mellé elhelyezést egy helyi családnál ajánl. 
Nem konkrét iskolába vagy városba történik az elhelyezés.  
 
Elhelyezési helyszín 
 
A programon résztvevő diák a jelentkezéskor nem tudja, hogy helyileg hová kerül Nagy-Britanniában; 
az elhelyezés történhet Angliában, Skóciában Wales-ben, Észak-Írországban. 
Felár ellenében lehetőség van Angliát vagy  Skóciát választani. 
További felár ellenében az Angliát választóknak lehetséges Dél-, Közép- vagy Észak-Angliát 
választaniuk. 
 
Oktatási rendszer, iskolák 
A középiskola tanév 3 trimeszterre osztott. Az őszi trimeszter szeptember elején kezdődik 
és december közepéig tart, a tavaszi trimeszter január elején kezdődik és húsvétig tart, nyári 
trimeszter húsvét után kezdődik és június végéig tart. 
A 16 év feletti diákok többségét az ún. Sixth Formban helyezik el, amely a diákokat felsőoktatási 
tanulmányokra készítik fel. A  teljes program két éves, az első év végén az AS vizsgákat, a második 
év végén az A2 vizsgákat teszik le. A diákok önállóan választhatnak ki 3 vagy 4 tantárgyat, kötelező 
tantárgy nincsen. A választható tantárgyak iskolánként különbözhetnek. A brit állami iskolák a nemzeti 
alaptantervet (National Curriculum) követik,  oktatási színvonalukat rendszeresen ellenőrzik az állami 
oktatási szervek. Az állami iskolák általában ajánlanak tanórán kívüli elfoglaltságokat, de sok diák 
inkább a lakóhelyi közösségben keres sportolási vagy más szabadidős elfoglaltságot. 
16 év alatti diákok kizárólag az egy tanéves programra jelentkezhetnek. 
 
Családi elhelyezés 
A diákokat az iskola körzetében élő leellenőrzött családoknál helyezik el. Sok család az iskolától 
gyalogos közelségre lakik, de előfordulhat, hogy a diáknak (saját költségre) igénybe kell vennie a helyi 
közlekedést. A fiatalabb (16 év alatti) diákok általában egyenruhát viselnek. A Sixth Formba járó 16 év 
felettieknek nem kell egyenruhát viselniük, de szigorúan előírják, hogy hogyan öltözködhetnek 
iskolában. Az elhelyezések leggyakrabban nagyobb városokhoz közelebbi kisebb városokban történik. 
Minden diák könnyen elérhet egy közeli kisebb vagy nagyobb várost tömegközlekedéssel.  
A legtöbb esetben vásárlási és sportolási lehetőségek a diák lakóhelyén is rendelkezésre állnak. 
A program során nem lehet hazautazni az iskolai szünetekben. (karácsonykor sem) 
 
 



 
Árak Nagy-Britanniában 15 éveseknek (EU-s diákok) 
 
 Kezdés Befejezés Időtartam Ár 
Egy teljes tanév 
15 éveseknek 

szeptember Vizsgákig/ 
június közepe 

kb. 10 hónap 8600 GBP 

 
 
 
Árak Nagy-Britanniában 16-18 éveseknek (EU-s diákok) 
 
 Kezdés Befejezés Időtartam Ár 
Egy teljes tanév 
16-18 
éveseknek 

szeptember Vizsgákig/ 
június közepe 

kb. 10 hónap 7600 GBP 

Két teljes tanév 
16-18 
éveseknek 

szeptember 
Teljes A level 
Teljes IB  

Vizsgákig/ 
június közepe 

 
2 x 10 hónap 

 
13.490 GBP 

1 trimeszter 
 

szeptember December 
közepe 

3-4 hónap 6700 GBP 

1 szemeszter  szeptember Január vége Kb. 4,5 hónap 7000 GBP 
1 szemeszter január Vizsgákig/ 

június közepéig 
Kb. 5,5 hónap 7600 GBP 

2 trimeszter szeptember Húsvét 7-8 hónap 7200 GBP 
 
Felárak: 
Anglia, mint választott terület: 1100 GBP 
Skócia, mint választott terület: 1100 GBP 
 
Dél-Anglia, mint választott régió: további 1100 GBP 
 
5 napos Soft Landing Camp Londonban a szeptemberben programot kezdőknek:  
600 GBP 
 
 
A program ára tartalmazza a következő szolgáltatásokat: 
- elhelyezés egy állami középiskolában 
- fizetendő oktatási díjak 
- elhelyezés családnál  
- teljes ellátás 
- szállás a tanév alatti szünetek alatt (karácsonykor is) 
- helyi képviselő 
- 24 órás vész telefonszám 
- repülőtéri transzfer érkezéskor és elutazáskor meghatározott repülőtérről 
- orientáció megérkezés után 
- fakultatívan választható ajánlatok szabadidős programokra, kirándulásokra (külön fizetendő) 
- minden trimeszter után értékelő 
- a Big Ben előzetes és tanév alatti ügyintézése  
 
 
A program ára nem tartalmazza a következőket: 
- egyenruha, amennyiben szükséges 
- zsebpénz 
- kiutazás 
- baleset-, betegség- és felelősség biztosítás (kötelező kötni) 
- iskolai programok, kirándulások 
 
 



 
További felvilágosítás és jelentkezés: 

 
BIG BEN Language Studies 

Középiskolai programok szervezése külföldön 1991 óta 
Telefon: (06-1) 318-5732, 06-30-513-4247 

E-mail: bigben@bigben.hu 
www.bigben.hu 

 


