Eastbourne

10-16 LET
LTA SPREMLJEVALEC

LTC Language Teaching Centre

SKUPINSKI ODHOD

Ni se potrebno odpraviti na potovanje okoli sveta, da srečate vrstnike iz Kolumbije, Španije, Nemčije, Rusije, Saudske
Arabije, Kitajske ... Lahko jih boste spoznali na jezikovnem tečaju v Eastbournu, enem najbolj sončnih angleških mest.
Jezikovni center LTC domuje sredi velikega parka v dvorcu Compton Place, nekdanjem domu vojvode Devonširskega.
Nudi odlično učno okolje s prijetnim domačnim vzdušjem in izjemno skrbjo za dobro počutje tečajnikov in njihovo
napredovanje v jezikovnem znanju. Zelenilo parka ob kolidžu LTC res daje videz, kot bi bili sredi podeželja, a je do
živahnega mestnega središča ali pa do privlačne morske obale z dolgo promenado le slabih 15 minut hoje.
Opremljenost kolidža:
25 prijetno opremljenih učilnic, šolska knjižnica, računalniška učilnica, družabni prostori, šolska restavracija, igrišče
za badminton in 2 teniški igrišči, nogometno igrišče, pralnica, večposteljne spalnice v vrhnjem nadstropju kolidža,
brezplačni Wi-Fi.

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

9:00 - 12:30

Lessons

12:30

Lunch

13:30 - 18:00

Orientation Trour
of Eastbourne

Intensive Course

Arts & Crafts

Swimming
Roller Skating

18:00
19:00 - 22:00

Trip to Brighton
&
Royal Pavillion

THURSDAY

Cinema

TEČAJ
STANDARDNI TEČAJ
Pri pouku velja velik poudarek komunikaciji - govoru in slušnemu razumevanju, da se boste v angleščini pravilno in
tekoče pogovarjali. Znanje angleščine
boste nadgrajevali in utrjevali skozi različne komunikativne aktivnosti, praktično naravnan pouk pa na učinkovit način
vplete tudi urjenje vseh ostalih jezikovnih veščin, pisanje in branje, slovnico,
besedišče in točno izgovorjavo s ciljem,
da boste angleščino v vsakdanjih situacijah v povezavi z različnimi tematikami
uporabljali čim bolj suvereno. Učitelji pri
pouku uporabljajo različne jezikovne
aktivnosti in učne materiale, ki ustrezajo jezikovnemu predznanju, potrebam in
ciljem tečajnikov: avdiovizualne materiale, igranje vlog, pisanje pisem in poročil, individualne in skupinske predstavitve, jezikovne igre in tekmovanja ter
praktične preizkuse znanja.
Število šolskih ur/teden: 20 x 45 minut
Število tečajnikov v razredu: največ 16
Stopnje: vse
Začetki:
2- tedenski program: 24.6.2018

SATURDAY

Laser Quest
Bowling
Makeup Lesson

Intensive Course

Day Trip to London

Fencing
Shopping Time
Barbecue

Arts & Crafts

SUNDAY
Breakfast

Dinner
Welcome

FRIDAY

Disco

Theme Night

Activities with
Social Team
or
Optional Excursion

Dinner
Relax

Game Zone

INTENZIVNI TEČAJ
Dodatno k standardnemu tečaju boste
imeli vsak teden 4 učne ure s poudarkom na jezikovnih spretnostih, kot so
branje, slušno razumevanje in izgovorjava.

tujimi tečajniki. Razporeditev je v pristojnosti šole, odvisna pa je od razpoložljivosti in navad ter želja tečajnikov
drugih narodnosti.
Prehrana: polni penzion

Število šolskih ur/teden: 24 x 45 minut
Število tečajnikov v razredu: največ 16
Starost tečajnikov: 14-16 let
Stopnje: vse
Začetki: glej standardni tečaj

PROSTI ČAS

NASTANITEV
KOLIDŽ
Bivali boste v preprosto opremljenih
večposteljnih sobah v zgornjem nadstropju dvorca, kopalnice in WC so
skupni. Prehranjevali se boste v prijetni
šolski restavraciji.
Prehrana: polni penzion
GOSTITELJSKA DRUŽINA
Tečajniki, starejši od 13 let, lahko izberete tudi nastanitev v dvo- in triposteljnih sobah pri gostiteljskih družinah.
Z družino boste zajtrkovali in večerjali,
toplo kosilo boste imeli na kolidžu.
Sobe si boste delili s slovenskimi ali

Enako pomembno kot pouk je utrjevanje angleščine v prostem času, zato
vaša šola nudi raznolik program izvenšolskih aktivnosti. Lahko boste igrali
kriket, nogomet ali odbojko, streljali z
lokom, se preizkusili v laser questu in
v bowlingu, pripravili boste kabaret in
celo žonglirali. Spoznavali boste okolico mesta, z ladjo se boste popeljali do
belih pečin Beachy Head, obiskali Sea
Life Center v Brightonu in se odpravili
v »must see« London, v Windsor ali v
Portsmouth …

CENIK (EUR)
Tečaj
Standardni

Eastbourne, v začetku 20. stoletja
priljubljeno zbirališče kraljev in
umetnikov iz celega sveta, je danes
živahno obmorsko letovišče na
južni angleški obali s sodobnim
nakupovalnim centrom in tradicionalnimi trgovinicami, restavracijami, pubi, gledališčem, kinodvoranami, športnimi tereni in s čudovito
obalno promenado.

CENA VKLJUČUJE
• povratni letalski prevoz do
Londona
• povratni prevoz z londonskega
letališča do kolidža
• uvrstitveni test
• tečaj in učne materiale
• potrdilo o udeležbi na tečaju
• nastanitev in polni penzion
• družabne in športne aktivnosti po
programu šole
• 1 celodnevni in 1 poldnevni izlet
na teden
• spremljevalko: Polona MIkuž
(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 povratni letalski prevoz in povratni prevoz z
letališča do kolidža LTC.
Prihod: sobota ali nedelja
Povratek: sobota ali nedelja

Kolidž ali Gostiteljska družina
PP/VS
PP/DS ali TS
2 tedna
1870

Doplačilo:
Intenzivni tečaj: 30 EUR/teden

ANGLEŠČINA

15

