Toronto

14-18LET
LET
14-18
LTA SPREMLJEVALEC

CISS

SKUPINSKI ODHOD

Toronto je brez dvoma najbolj »cool« mesto severne Amerike. In v središču mesta, nedaleč od glavnih znamenitosti,
kinodvoran, kavarn, športnih objektov in nakupovalnih središč, se nahaja zagotovo eden najlepših kampusov Toronta - Trinity College, kjer se mladi že vrsto let srečujejo na odličnih poletnih jezikovnih programih jezikovne šole CISS,
ki poleg klasičnih jezikovnih tečajev nudi tudi program University Preparation, namenjen motiviranim dijakom, ki
razmišljate o študiju v tujini.
Opremljenost kampusa:
Sodobne učilnice, restavracija, družabni prostori, prijetno dvorišče/vrt, pralnica, športna igrišča, kabelski internet in
Wi-Fi na večini območja kampusa, študentska rezidenca z enoposteljnimi sobami, športni center.

TEČAJI
STANDARDNI TEČAJ
Vsebina učnih ur je pripravljena s ciljem celovitega razvijanja znanja angleškega jezika. Poteka po sodobnih
komunikativnih metodah ob uporabi
avdio-vizualnih pripomočkov. 18 ur tedensko je namenjenih izpopolnjevanju
vseh temeljnih jezikovnih spretnosti,
širjenju besedišča in slovnici, 2 uri pa
potekata v obliki interaktivnih jezikovnih delavnic, kjer se osredotočite na
spretnost in točnost izražanja v angleškem jeziku.
Število šolskih ur/teden: 20 x 60 minut
Število tečajnikov v razredu: največ 15
Stopnje: vse, razen za popolne začetnike
Dolžina tečaja: 2 tedna
Termin: 5.-18.8.2018

INTENZIVNI TEČAJ
Intenzivni tečaj je kombinacija standardnega tečaja in 5 učnih ur, ki so
kombinacija jezikovnih delavnic z različno tematiko kot npr. Pronunciation,
Idioms & Vocabulary, Current events,
English through media …, in učnih ur
izven razreda, kjer boste angleški jezik

urili med študijskimi ekskurzijami, ogledi …
Število šolskih ur/teden: 25 x 60 minut
Število tečajnikov v razredu: največ 15
Stopnje: vse, razen za popolne začetnike
Dolžina tečaja: 2 tedna
Začetki: glej standardni tečaj

NASTANITEV
ŠTUDENTSKA REZIDENCA TRINITY COLLEGE
Stanovali boste v enoposteljnih sobah,
kopalnice so skupne. Na voljo je kabelski internet, Wi-Fi je na voljo v večini predelov kampusa. Poskrbljeno je za
posteljnino in brisačo. Prehranjevali se
boste v lepi restavraciji kampusa.
Prehrana: polni penzion med tednom,
brunch in večerja med vikendom

Beach in Blue Mountain Village, zabavo na Disco Boat … Dolgčas vam ne
bo tudi med zabavnimi večeri, ko bodo
na sporedu Zombie Apocalypse, Music
Video Making, Fashion Show … Za
doplačilo nudi šola dodatne aktivnosti
kot npr. Paintball ali Go-Karting ter
oglede Casa Loma, Toronto Zoo, Hockey Hall of Fame … Vključitev in sodelovanje pri organiziranih aktivnostih
popoldan nista obvezna, temveč lahko
dvakrat tedensko Toronto raziskujete
tudi sami, a le v dogovoru s šolskih
osebjem.

Mesto očara s sproščeno atmosfero, privlačnimi parki, s čistočo in
varnostjo ter s čudovito okolico, kjer ne gre zamuditi obiska
znamenitih Niagarskih slapov. Z
več kot 40 različnimi gledališkimi
uprizoritvami tedensko in preko
100 kinodvoranami je Toronto znan
tudi kot »severni Broadway«.

CENA VKLJUČUJE
• povratni prevoz z letališča v
Povratni letalski prevoz
• povratni prevoz z letališča v
Torontu do kampusa
• uvrstitveni test
• tečaj in učne materiale
• potrdilo o udeležbi na tečaju
• nastanitev
• polni penzion
• družabne in športne aktivnosti po
programu šole
• 1 celodnevni in 3 poldnevne
izlete tedensko
• zdravstveno zavarovanje v tujini
z asiatenco
• stroške spremljevalca (spremljevalka: Polona Mikuž)
POTOVALNE INFORMACIJE
Povratni letalski prevoz do Toronta in
povratni prevoz z letališča do kolidža
sta vključena v ceno aranžmaja.
Prihod: nedelja
Odhod: sobota

PROSTI ČAS
Vaši gostitelji pripravljajo privlačni
program aktivnosti v prostem času:
pogled z 553 m visokega stolpa CN
Tower, izlet v Canada's Wonderland
ali na Niagarske slapove, ogled Blue
Jays Baseball Game, izlet na Wasaga

CENIK (EUR)
Tečaj
Standardni - skupinski odhod

Študentska rezidenca
ES/PP
2 tedna
3240

Doplačilo/teden:
Intenzivni tečaj: 86 EUR

ANGLEŠČINA

93

