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Embassy English

SKUPINSKI ODHOD

Program, ki vključuje intenzivni tečaj angleškega jezika, je namenjen bolj samostojnim tečajnikom, ki boste po želji
angleško prestolnico lahko raziskovali tudi sami ali v družbi svojih novih prijateljev. Sodobno opremljen kampus, kjer
jezikovna šola Embassy English čez vse leto nudi odlične tečaje angleškega jezika, razpolaga z vsem, kar potrebujete
za prijetno bivanje in učinkovito učno izkušnjo. Pouk na šoli poteka v sproščenem vzdušju, vodijo pa ga kompetentni
in izkušeni učitelji. Jezikovni center se ponaša s privlačno lokacijo v zgodovinsko zanimivem Greenwichu, le kakšnih
10 minut hoje je do privlačne tržnice, Cutty Sark ali do National Maritime Museum. V sklopu sodobnega kampusa je
poleg dobro opremljenega jezikovnega centra tudi šolska rezidenca, tako da pot do šole odpade!
Opremljenost kolidža:
Z interaktivnimi tablami opremljene učilnice, šolska knjižnica in knjigarna, restavracija, klubski prostor z aparati za
napitke in prigrizke, internet café, prijetno šolsko dvorišče, brezplačni Wi-Fi in sodobna šolska rezidenca s 280 sobami
z lastno kopalnico ter skupno pralnico.
Udeležencem je na voljo My Embassy English, on-line učni portal, kjer najdete učno gradivo, teste za preverjanje
znanja, lahko si ustvarite lastni učni portfelj …

TEČAJI
INTENZIVNI TEČAJ
Dobro strukturiran pouk poteka po komunikativnih učnih metodah ob uporabi
sodobnih učnih pripomočkov in Embassy
English učnih materialov (učbeniki, vadnice in on-line jezikovni program) ter avtentičnih pisnih in video materialov. Med
tečajem boste izpopolnili znanje slovnice
in besedišče angleškega jezika, izboljšali
boste spodobnost tekočega in pravilnega govorjenja in slušnega razumevanja,
da boste sposobni v angleškem jeziku
samozavestno in učinkovito komunicirati. Tečaj je kombinacija 20 učnih ur

CENIK (EUR)
Tečaj
Intenzivni

standardnega tečaja dopoldan in 8 učnih
ur izbirnih učnih vsebin popoldan, ki jih
izberete v skladu s predznanjem, svojimi
jezikovnimi potrebami in interesi. Šola
nudi naslednje izbirne vsebine: veščina
govora – konverzacija, slovnica, obvladovanje in širjenje besedišča, priprave
na mednarodne izpite IELTS in poslovna
komunikacija (udeleženci s predznanjem
vsaj na nivoju B1).
Število šolskih ur/teden: 28 x 45 minut
Število tečajnikov v razredu: največ 15
Stopnje: vse
Dolžina tečaja: 2 tedna
Začetki: 24.6., 8.7., 5.8.2018

NASTANITEV
ŠOLSKA REZIDENCA
Šolska rezidenca je del šolskega kompleksa. Nastanjeni boste v eno- ali
dvoposteljnih sobah z lastno kopalnico. Poskrbljeno je za posteljnino,
brisače potrebujete lastne. Na voljo je
Wi-Fi. Prehranjevali se boste v prijetni
samopostrežni restavraciji kampusa.
Prehrana: polni penzion

PROSTI ČAS
Še posebej poleti nudi šola svojim tečajnikom raznolik program družabnih
aktivnosti, ogledov filmskih in gledaliških predstav, obiske muzejev, koncertov in izletov v bližnje ali bolj oddaljene kraje, npr. v Stonehenge, Bath, v
Oxford … V ceno programa je vključen
en celodnevni izlet na teden.

V zgodovinsko zanimivem Greenwichu, kjer najdete National Maritime
Museum, The Royal Observatory, Old
Royal Naval College in legendarno
Cutty Sark, se vse le ne vrti samo okoli
zgodovinskih znamenitosti. Ta vzhodni
predel angleške prestolnice vabi tudi s
številnimi trgovinicami, kavarnami in
restavracijami, s čudovitim parkom in
s privlačno tržnico ter seveda na koncerte in športne dogodke v moderno
O2 Areno.

CENA VKLJUČUJE
• povratni letalski prevoz do
Londona
• povratni prevoz z londonskega
letališča do kampusa
• uvrstitveni test
• tečaj in učne materiale
• potrdilo o udeležbi na tečaju
• nastanitev in polni penzion
• družabne aktivnosti po programu
šole
• oglede muzejev, galerij in
londonskih znamenitosti po
programu šole
(doplačilo za prevoze in vstopnine)
• 2 celodnevna izleta
• stroške LTA spremljevalca
(odhod je zagotovljen ob prijavi
vsaj 10 tečajnikov v posameznem
terminu)
• nezgodno zavarovanje
• zdravstveno zavarovanje v tujini
z asistenco

POTOVALNE INFORMACIJE
V ceni aranžmaja sta vključena letalski
prevoz in povratni prevoz z letališča do
kampusa. Tedensko vozovnico za mestni promet boste lahko kupili na šoli,
strošek cca 35 GBP.
Prihod: sobota ali nedelja
Povratek: sobota ali nedelja

Šolska rezidenca
PP/ES ali DS
2 tedna
2130

Opomba:
Ob prihodu je potrebno plačilo kavcije za ključ v višini 50 GBP, ki jih ob odhodu povrnejo.
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