Az iskola:
Bournemouth 2. a British Council által
elismert nyelviskola
Kurzusok/heti óraszám:
(45 perces órák)
16 éves kortól:
A kurzus: heti 20 óra
ált. angol
B kurzus: heti 20 óra ált.
angol + 8 óra speciális
modul (beszédgyakorlat,
hallás utáni megértés,
IELTS előkészítő, üzleti
angol)

2008

20 éves kortól
C kurzus: heti 34 óra üzleti
angol (Min. középhaladó
szintű nyelvtudás
szükséges)
16 éves kortól
(átlagos életkor 15-18 év)
D kurzus: heti 20 óra ált.
angol + heti 1 egész napos
kirándulás + programok
(a programokon nem
kötelező részt venni)
14 éves kortól
(átlagos életkor 14-17 év)
E kurzus: heti 20 óra ált.
angol + teljes szabadidős
program
(a programokon kötelező
részt venni)
10-15 éveseknek
(bentlakásos)
F kurzus: heti 20 óra ált.
angol + teljes szabadidős
program
Csoportlétszám:
A,B kurzus:
maximum 14 fő
C kurzus: maximum 6 fő
D, E, F kurzus:
maximum 16 fő
Nyelvi szintek:
7 szinten oktatnak
Kezdési időpontok:
A, B, kurzus: egész évben,
minden hétfőn indul
C kurzus: havonta kétszer
indul (a dátumokról kérjük
érdeklődjön)
D, E, F kurzus: a nyári
hónapokban indul
Szállás:
A, B, C, D kurzus:
családoknál, egyágyas
szobában, félpanzióval,
hétvégén teljes ellátással
E kurzus: családoknál,
kétágyas szobában, teljes
ellátással, felügyelettel
F kurzus: kollégiumban
többágyas szobában, teljes
ellátással, felügyelettel
D, E, F: legalább heti egy
egész napos kirándulás
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Bournemouth, Dél-Anglia egyik jelentős kulturális centruma,
160.000 lakosú tengerparti város. Kilenc mérföldes homokos
tengerpartja, látványos kertjei és parkjai híresek Angliában.
British Council által elismert
nyelviskola
Standard, Intenzív, Üzleti
16 (14) éves kortól

Junior tanfolyamok:
A nyári ifjúsági tanfolyamoknál kollégiumban
történik az elhelyezés.
Két helyszínen indítják ezeket a kurzusokat:

Junior 10-15, 12-16 éveseknek
Bournemouth 160.000 lakosú tengerparti város,
kilenc mérföldes homokos tengerpartja, látványos
kertjei és parkjai híresek Angliában. Üdülőjellege
mellett a város Dél-Anglia egyik legjelentősebb
kulturális centruma.egyetemi város. Kedvező
fekvéséből adódóan remek kirándulásokat lehet
tenni a New Forest-be, Stonehenge-be, Poole-ba,
Winchesterbe. A londoni repülőtér és a belváros
könnyen elérhető autóbuszon.(Kb. 2 óra -160 km)
Felnőtt tanfolyamok 16 (nyáron 14 éves kortól)
Az iskola 31 világos tanteremmel rendelkezik egy
gyönyörű, stílusos épületben.
A tágas oktatási tömböt saját kertje öleli körül,
melyben kosárlabda-, röplabda és tollaslabda
pálya található.
Az intézményből sétával elérhető a tengerpart és a
városközpont. A felszereltség igen színvonalas:
nyelvi labor, előadóterem, könyvtár, multimédiás
számítógépek.

Farringtons Summer Camp (London közelében)
10-15 éveseknek, csak 3 hetes kurzus
július 6-tól-27-ig
Pangbourne Sports & English Summmer Camp
(Reading közelében)
10-16 éveseknek, 2-6 hetes kurzusok
július 6. és augusztus 17. között

Mindkét junior helyszínen a következő
szolgáltatásokat biztosítják:
- heti 20 tanóra
- hetente egész napos kirándulás
- hetente félnapos kirándulás
- sport és szabadidős programok
- szállás kollégiumban
- teljes ellátás
- oda-vissza transzfer London Heathrow-ról
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