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Angol
Kurzusok / heti óraszám:
(55 perces órák)
16 éves kortól
A kurzus: 20 óra ált. angol
B kurzus: 26 óra angol nyelv
(A kurzus + 6 óra
kommunikáció)
A nyári hónapokban a
kommunikáció helyett 6 óra
üzleti nyelv is válaszható
C kurzus: A kurzus + heti 5
vagy 10 magánóra
Executive tanfolyam
üzletembereknek, szakembereknek 22 éves kortól
D kurzus:24 órakiscsoportban
+ ebéd a tanárral (2 hetes)
Csoportlétszám:
A,B,C kurzus:
maximum 12, átlag 9 fő;
D kurzus: max. 6, átlag 4 fő
Nyelvi szintek: 7 szinten
oktatnak
A,B,C kurzus: minden szinten,
D kurzus: legalább középhaladó szint szükséges
Kezdési időpontok:
A, B, C kurzus: minden hétfőn
D kurzus: havonta
(A dátumokról érdeklődj!)
Szállás: családoknál, egy vagy két-ágyas szobában,
félpanzióval, hétvégén teljes
ellátással Kiemelt minőségű
család is kérhető. Lehetőség
van az iskola minőségi
apartmanjában is lakni
önellátással az iskolától 5
percre az oktatási centrumtól.

nyelv

A 140.000 lakosú Cork Írország második legnagyobb városa a
déli tengerparton. A Lee folyó két ága közötti szigetre épült város
Írország kulturális fővárosa, fontos kereskedelmi központ.
Cork Language Centre
Standard, Intenzív, Üzleti
16 éves kortól

Üzletembereknek, szakembereknek kiscsoportban
(max. 6 fő) heti 24 órás kurzus indul, amikor a
diákok még ebédnél is együtt vannak tanárukkal
.
Nyelvtanároknak két hetes, heti 26 órás oktatás
indul.

A Cork Language Centre a 140.000 lakosú Cork
belvárosában található, amely Írország második
legnagyobb városa a déli tengerparton.

Ezekről a programokról kérj részletesebb
tájékoztatót!

A Lee folyó két ága közötti szigetre épült város
Írország kulturális fővárosa, fontos kereskedelmi
és bankközpont.

A Cork Language Centre volt az első nyelviskola
Írországban, amely megkapta az ISO 9002
minőségi oklevelet.

A 24 tanteremmel rendelkező intézmény két
épületet foglal el a városközpontban.
Az iskolát a közelmúltban újították fel, miközben
megőrizték az épület 18. századi karakterét.
A "Study room" (könyvtárral, audió és
videóberendezésekkel, multimédiás számítógépekkel, Internettel) várja a tanórák után a
diákokat.
Büféje és gondozott kertje szolgálja továbbá a
hallgatók kényelmét.

További kurzusok:
- Cambridge-i vizsgaelőkészítő (10-13 hét)
- IELTS, TOEFL, TOEIC, Pitman
vizsgaelőkészítők
- Heti 10,15,25,35 magánóra
- Tanári továbbképző tanfolyam
- Tanfolyam + szakmai gyakorlat
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