Edinburg

11-17
12-15 LET
LTA SPREMLJEVALEC

Fettes College

SKUPINSKI ODHOD

−60 EUR/teden

za bivše udeležence programov
na Fettes Collegeu

Čudovit je cilj vašega jezikovnega potovanja – pravi pravcati grad. Fettes College je prestižna »Boarding School«, ki
uživa sloves zaradi akademske odličnosti, bogate športne tradicije in izjemnega šolskega kolektiva, ki skrbi za dobro
počutje in varnost svojih varovancev. Glede na vašo starost nudi šola dva vsebinsko različna programa: Young Learners je pripravljen za udeležence od 10 do 13 let starosti, Young Students pa za mladino od 14 do 17 let starosti.
Mogočno šolsko poslopje z odlično infrastrukturo se nahaja sredi lepo urejenega lastnega parka, od zgodovinskega
mestnega jedra pa je oddaljeno le slabo miljo.
Opremljenost kolidža:
Prostorne, moderno opremljene učilnice, računalniška učilnica, prijetni prostori za druženje, šolska restavracija, šolsko
gledališče, šolska knjižnica, Arts & Crafts učilnice, plesni studio, športna dvorana, bazen, igrišča za tenis, ragbi, nogomet in košarko, brezplačni Wi-Fi, rezidenčne hiše z eno- in večposteljnimi spalnicami in pralnico.

TEČAJ
INTENZIVNI TEČAJ
Pouk poteka ločeno za dve starostni
skupini: Young Learners 11-13 let in
Young Students 14-17 let, vsebina
programa pa je prilagojena starosti tečajnikov in njihovemu predznanju.
Pred odhodom boste vsi opravili on-line preizkus znanja Oxford Online Placement Test, na osnovi katerega boste
razvrščeni v ustrezne učne skupine.
Hkrati pa to vašim učiteljem omogoča
še bolj učinkovito pripravo učnih vsebin.
Učne ure, kulturne aktivnosti in šolske
ekskurzije so zasnovane v povezavi s
posameznimi tedenskimi temami poletnega programa. Letošnje tedenske
teme so: Magic & Mystery, International Culture & Cuisine, Festivals &
Celebrations ter Sports, Hobbies &
Leisure.
Med dopoldanskimi učnimi urami se
boste izpopolnjevali v vseh štirih temeljnih jezikovnih veščinah, pri čemer
bo med prvo učno enoto poudarek
veljal slovnici, pravilni izgovorjavi in
širjenju besedišča, v nadaljevanju pa
se boste posvetili tekočemu govoru
in spretnemu komuniciranju, kar boste vadili skozi različne komunikativne
jezikovne igre, dialoge, diskusije in
projektno delo.

CENIK (EUR)
Tečaj

6 učnih ur tedensko je v obliki dveh
popoldanskih učnih ekskurzij in obiskov kulturnih znamenitosti, ki glede
na tedensko tematiko lahko vključujejo Edinburgh’s Botanical Gardens,
Scottish National Museum, Camera
Obscura, Dean Village, Royal Mile …
Na učne ekskurzije se boste aktivno
pripravljali in odpravili s svojim »razrednim učiteljem«, po ogledu pa se
boste ukvarjali z nalogami, povezanimi
z obiskom.
K tečaju spadajo tudi »domače naloge« - vsakodnevno pisanje dnevnika
»in English«!

posteljnino in brisače.
Prehrana: polni penzion

PROSTI ČAS

Število šolskih ur/teden: 23,5 x 60 minut
Število tečajnikov v razredu: največ 14
Stopnje: A1 do C1
Dolžina tečaja: 2 tedna
Skupinski odhod s spremljevalcem: 29.7.11.8.2018

Vaši učitelji in activity leaders vas
bodo prijetno zaposlili tudi izven
učilnic. Učili se boste škotskih plesov,
zmagovali na »talentih«, pripravili
boste modno revijo in se podali na
Fettes College ghost tour. Ob sobotah in nedeljah boste po poznem
škotskem zajtrku odšli na izlete, npr.
na mogočni Edinburgh Castle, v
Glasgow, na St. Andrews Castle ali pa
boste obiskali čudovito »Braveheart
country«.
Za svoje »trdo delo« pa boste seveda
nagrajeni! Ob petkih bo zares slavnostno! »Graduation in the Fettes College chapel« nikakor ne gre zamuditi.

NASTANITEV

POTOVALNE INFORMACIJE

KOLIDŽ
Stanovali boste v eno-, dvo- in večposteljnih sobah, nekatere izmed njih so
moderne, druge bolj tradicionalne.
Kopalnice so skupne. Vsaka »boarding
house« ima prijetni dnevni prostor in
računalniški kotiček, na voljo je Wi-Fi,
z vami pa prebiva »House Parent«.
Prehranjevali se boste v samopostrežni šolski restavraciji. Poskrbljeno je za

Povratni letalski prevoz do Edinburga

Edinburg z veličastnim Edinburgh
Castle in s srednjeveško auro, hkrati pa
z utripom sodobne prestolnice, velja
za eno najlepših mest na svetu! Vsako
poletje se škotska metropola v času
svetovno znanega festivala z neštetimi
gledališkimi, plesnimi in opernimi
predstavami, koncerti, nastopi žonglerjev in uličnih gledališč prelevi v en sam
pisan oder.

CENA VKLJUČUJE
• povratni letalski prevoz do
Edinburga
• povratni prevoz z letališča
Edinburg do kolidža
• uvrstitveni test
• tečaj in učne materiale
• poročilo o udeležbi na tečaju
• nastanitev in polni penzion
• družabne in športne aktivnosti
• celodnevne izlete ob sobotah in
nedeljah
• nezgodno zavarovanje
• zdravstveno zavarovanje v tujini
z asistenco
• stroške LTA spremljevalca
(odhod je zagotovljen ob prijavi
vsaj 10 tečajnikov v posameznem
terminu)
in povratni prevoz z edinburškega letališča do kolidža sta vključena v ceni
aranžmaja.
Prihod: nedelja pred začetkom tečaja
Povratek: sobota po zaključku tečaja

Kolidž
VS/PP
2 tedna

Intenzivni – skupinski odhod 29.7.2018

2536

Opomba:
Ob prihodu je obvezno plačilo kavcije 50 GBP, ki jo ob odhodu prejmete povrnjeno.

ANGLEŠČINA

23

