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Angol
Csoportlétszám:
maximum 6, átlag 4 fő
Nyelvi szintek: a csoportos
tanfolyamoknál legalább erős
alapszintű nyelvtudás
szükséges.
Ennél alacsonyabb szinten
csak magánórákkal lehet
kezdeni. Tesztelni a nyelvi
szintet Magyarországon is
lehet.
Kezdési időpontok: hetente
Életkor: minimum 18 év
Időtartam: minimum 1 hét
Szállás:
angol családoknál, egyágyas
szobában, félpanzióval.
Kiemelt minőségű család is
választható.
Saját fürdőszobás szobára
vonatkozó kéréseket lehetőség
szerint teljesítik.
Különböző minőségű
kollégiumi elhelyezés,
egyágyas szoba, önellátással
vagy reggelivel is választható
Tetszőleges minőségű
szállodai elhelyezés is
megoldható.

nyelv

A nyelviskola frissen felújított épülete London belvárosában van,
közel a Trafalgar térhez, Covent Gardenhez. Egy egész emelet áll
az üzletemberek exkluzív kurzusai rendelkezésére.
London 4. Executive Academy
a British Council
által elismert nyelviskola
Intenzív, Üzleti
18 éves kortól
A nyelviskola frissen felújított épülete London
belvárosában van, közel a Trafalgar térhez,
Covent Gardenhez.Itt a normál létszámú
csoportokban folyó oktatás mellett egy egész
emelet áll az üzletemberek exkluzív kurzusai
rendelkezésére. Több, mint 30 éve oktatják kisés nagyvállalatok munkatársait.
A kiscsoportos vagy egyéni oktatásra berendezett
tantermeken kívül, multimédiás eszközök,
könyvtár, tanulószoba, társalgó áll igényes felnőtt
diákjaink rendelkezésére. A tanórákat fakultatív
szabadidős programok egészítik ki.
Mit igér az iskola?
- Az első napon részletes tájékoztatást.
- A nyelvi szint és igények felmérését.
- Rendszeres visszajelzést és az előmenetelről
szóló jelentést.
- A tanárral történő rendszeres konzultációt.
- Ingyenes Internetet és E-mailt.
- A multimédiás berendezések és az önálló

tanulásra kidolgozott anyagok használatát.
- Minden tananyagot, tankönyvet.
- Szabadidős programok és kirándulások
szervezését. (Bizonyos programokért fizetni kell.)
Kurzusok / heti óraszám: (45 perces órák)
Általános nyelv:
A kurzus: 20 óra üzleti angollal kombinált
általános angol nyelv max. 6 fős csoportban
B kurzus: 30 óra üzleti angollal kombinált
általános angol nyelv (20 óra általános + 10 óra
üzleti) max. 6 fős csoportban
(B kurzus mellé heti 10 magánóra fakultatív
módon felár ellenében választható)
Üzleti nyelv:
C kurzus: 30 óra üzleti angol nyelv max. 6 fős
D kurzus: 40 óra üzleti angol nyelv max. 6 fős
E kurzus: 20 óra üzleti angol nyelv max. 6 fős
csoportban + 10 magánóra
F kurzus: 20 óra üzleti angol nyelv max. 6 fős
csoportban + 20 magánóra
G kurzus: 30 óra üzleti angol nyelv max. 6 fős
csoportban + 10 magánóra
Csak magánóra:
H kurzus: heti 20 magánóra
I kurzus: heti 25 magánóra
J kurzus: heti 30 magánóra
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