Árak: (állami iskola,
szállás családnál) (EU-s
diákoknak szóló ár):
1 trimeszter : 4.500 EUR
(15 hét) szeptemberi vagy
januári kezdés

2008

2 trimeszter : 5.600 EUR
(22 hét) szeptemberi vagy
januári kezdés
2 trimeszter : 6.300,- EUR
(26 hét) szeptemberi
kezdés
3 trimeszter (1 tanév):
9.000,- EUR helyett
8.400 EUR
2008 április 20-ig történő
jelentkezésnél
Árak: (magániskola,
szállás családnál)
1 trimeszter :
9.400 EUR-tól
2 trimeszter :
11.700 EUR-tól
3 trimeszter (1 tanév):
15.500 EUR-tól
Árak: (bentlakásos
magániskola)
3 trimeszter (1 tanév):
15.500,- EUR-tól

Írország

A ír bentlakásos
magániskolák teljes listája
és árai weblapunkon
találhatók.
A feltüntetett összegek
forintban fizethetők
forintban is.
Az árak tartalmazzák:
- az oktatást az ír
középiskolában,
- szállást egy ír családnál
vagy kollégiumban,
- teljes ellátást,
- a helyi képviselő
gondoskodását,
- a BIG BEN teljes
ügyintézését.
Az árak nem
tartalmazzák:
az utazást, helyi közlekedést, a biztosítást,
a könyveket és az angol
szintre hozó nyelvórákat
(ha szükséges)
Az egyenruhát, repülőtéri
transzfert bizonyos
programoknál az ár
tartalmazza.
Kérjük érdeklődj!
Jelentkezés: folyamatos.
Az őszi tanévkezdés
jelentkezési határideje:
május 15.
(Ennél későbbi jelentkezés
- a helyek függvényébenis lehetséges.)

B G BEN
ALAPÍTVA 1991

Angol
nyelv

A világon nincs még egy hely, ahol ilyen zöld a fű. A gyönyörű
zöld gyepnek azonban ára van. Mindenképpen túlzás, hogy az ír
esők a legkitartóbbak a világon, de nem is áll távol a valóságtól.
ÁLTALÁNOS- ÉS
KÖZÉPISKOLAI PROGRAM
12-18 éveseknek
A programon olyan 12-18 éves diákok vehetnek
részt, akik egy ír iskolában szeretnének tanulni
3, 4, 6 hónapig vagy egy tanévig (10 hónap).
Minden, a programban résztvevő iskolát az ír
oktatási minisztérium elismer.
Elhelyezés: családoknál vagy kollégiumban,
teljes ellátással.
Minden családot a programban való részvétele
előtt gondosan ellenőriznek, az iskola közelében
találhatók.
Oktatás / Helyszín:
Az oktatási program általában Írország nagyobb
városaiban ( Dublin, Cork stb.) vagy azok
környékén folyik. Állami és magániskolában is
lehet tanulni. A magániskolai oktatás ára lényegesen kedvezőbb Nagy-Britanniával összehasonlítva. Az oktatás rendszere nagyon hasonlít a brit
iskolákéhoz.
Az iskolák a tantárgyak széles skáláját ajánlják.
Minden tantárgyat kétféle szinten lehet tanulni.
Az oktatási intézmények félévente adnak ki
bizonyítványt. Aki egy iskolaévet jár, megszerez-

heti az adott tanév teljes értékű bizonyítványát.
Az iskolanap: hétfőtől péntekig reggel 9-től 16
óráig tart. Néhány speciális foglalkozást délután
16-17.30 között tartanak.
Az oktatási rendszer: az ír iskolarendszer két
részre osztott:
1. Junior Circle:
12-15 éveseknek
Az 1-2-3. tanévben a diákok a Junior Certificatere készülnek legalább 7 tantárgyat tanulnak.
A főbb tantárgyak: angol nyelv, matematika,
történelem, földrajz, francia és német nyelv.
2.Senior Cycle:
15-18 éveseknek: 4-5-6. tanév.
Az 5-6.-évben minimum 6 (átlagosan 7) tárgyból
készülnek a diákok a Senior Certificate-re, amely
érettségi, és egyben felvételi vizsga az ír
felsőoktatási intézményeknél.
Szemeszterek:
A tanév 37 hetes, 3 szemeszterre osztott.
-őszi (15 hét): szeptembertől elejétől december
közepéig (ezután 3 hetes szünet);
-tavaszi (12 hét): januártól áprilisig ( ezután 2 hét
húsvéti szünet);
-nyári (12 hét): áprilistól június elejéig.
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