
 

Londoni ifjúsági tanfolyam 14-21 éveseknek 
 

 
 

Helyszín: 
Ez a londoni ifjúsági program Ealing kerületben indul, amely egy kellemes, 
zöldövezeti kerülete Londonnak, a belvárostól metróval 25 percre.  
Ealing központjában bevásárlóközpont, boltok, éttermek, mozik, színházak 
sportlétesítmények találhatók. 
A 14-17 évesek  oktatási programja Ealing Broadway metró állomástól 10-15 percnyi 
sétára, egy elegáns lakóövezetben található, nagy kerttel rendelkező épületben 
folyik.  
A 18-21 éveseket az egész évben működő felnőtt iskolában oktatják, mely Ealing 
központjában található. Itt 10 tanterem, konyha, önálló tanulásra kialakított helyiség,  
könyvtár, társalgó, kis kert áll a diákok rendelkezésére. 

 
Oktatás: 
 
Egy olyan dinamikus tanfolyamon vesznek részt a diákok, amely lökést ad ahhoz, 
hogy a diákok nyelvtudása magabiztosabb legyen. Nagy hangsúlyt fektetnek a 
beszédre és a beszédértésre, tanáraik a korosztálynak megfelelő tananyagokat 
használnak. A tanórákon ellenőrzik az előzetesen tanult nyelvtant és fejlesztik a 
szókincset is. 
 
A tanfolyam id őtartama: minimum 1 hét 
 
A tanórák rendje:   
heti 20 tanórás oktatás: 
9 órától 10.45-ig  majd 11 órától 12.15-ig 
 
Figyelem!  főszezonban előfordulhat, hogy a heti 20 órás tanfolyamot választó 
diákok  tanóráit délutánonként tartják.  Ekkor a szabadidős programok egy részét 
délelőtt tartják 
 
 



 

heti 30 tanórás  oktatás:  
A diákok a tanfolyamot a reggeli órákban kezdik és a délutáni órákban fejezik be. 
 
Tanórák  

• 4 vagy 6 tanóra naponta (20 vagy 30 tanóra hetente ) 
• hétfőtől péntekig 5 napon át 
• 1 tanóra= 45 perc  

Csoportlétszám:  12 -15 diák egy-egy csoportban  
 
A 18-21 éves diákok vagy az ugyanebben az iskolában tanuló felnőtt diákokkal (16+) 
együtt  vagy egy, a fiatalabb (14-17 éves) diákoktól külön csoportban tanulnak. 
 

Szállás  
 
Családi elhelyezés 2-3 ágyas szoba  

Szolgáltatások:  A szobát a család takarítja hetente. 
Ágyneműt adnak, de törölközőt a diáknak kell vinnie. 
16 év alatti diákok családi elhelyezést csak maximum 28 napos időtartamra 
foglalhatnak. 
 
- Távolság a nyelviskolától: 15-35 perc gyalog vagy tömegközlekedéssel 
A heti buszbérlet 10,50 GBP 18 alattiaknak, 21 GBP 18 év felettieknek. 
 
Kulcs letét:  nincsen 

Csak 14-17 évesek valamint 18-21 évesek lakhatnak egy szobában.  

 
Szabadid ős program 
 
Ez a londoni ifjúsági tanfolyam ára a következő szabadidős programokat tartalmazza: 
 
- 1 egész napos and 2 fél napos kirándulást a 2 hetes tanfolyamnál, 
- 2 egész napos and 3 fél napos kirándulást a 3 hetes tanfolyamnál és így tovább 
- Délutáni és esti programokat: sportolást, úszást, városnézést, mozit, esti szórakozást és 
sok minden mást. 
 
A fentieken túl további fakultatív kirándulások foglalhatók a helyszínen felár fizetése 
ellenében.  
A 14-17 éves diákok más szabadidős programokon vesznek részt,  
mint a 18-21 évesek. 
 
A szabadid ős program Londonban  este fél tízre befejez ődik a 18 év 
alattiaknak, hogy  a diákok a családhoz 10 óráig me gérkezzenek.  
 



 
 
Minta szabadid ős program 
Figyelem:  A szabadidős programok  változhatnak 

 
  Monday Tuesday  Wednesday  Thursday Friday Saturday Sunday  
Reggel  Test/Lessons Lessons Lessons Lessons Lessons     

Délután  Orientation 
Tour 

Hyde 
Park 

Trafalgar tér 
és a 
National 
Gallery 

Parlament, 
Big Ben és  
Westmister 
Abbey 

The 
London 
Dungeon  

Egész 
napos 
kirándulás 
Brightonba 

Enjoy 
your 
Free 
Day 

Este  Welcome 
Party 

Sportolás 
a 
parkban 

Westfield 
pláza 

Enjoy your 
evening 

Goodbye 
Pizza 
Party 

    

A 14-17 éves diákok más szabadidős programokon vesznek részt,  
mint a 18-21 évesek. 
 
További fél és egész napos kirándulások:  Cambridge, British National Museum, 
British Museum,  Victoria & Albert Museum, Tate Britain, Madame Tussauds ... és 
sok-sok más! 

Árak 2016-ban: 
 
A legkedvez őbb londoni ifjúsági ajánlatunk!  
London 14-21 éveseknek, 2016.05.15  és 09.10 között  heti kezdéssel 
heti 20 tanóra  
szállás családnál, két- vagy háromágyas szobában  
teljes ellátás (csomagolt ebéd) 
2 hét alatt egy egész és két félnapos kirándulás,  
3 hét alatt két egész és három félnapos kirándulás és így tovább  
Szabadidős és sportprogramok 
Repülőtéri transzfer az árban (csak Heathrow, reggel 8 és este 8 között) 
Érkezés: vasárnap, eljövetel szombaton 
 
Ár: 1 hétre: 630 GBP, 2 hétre: 1090 GBP, 3 hétre: 1560 GBP, 4 hétre: 2050 GBP családnál 
A 2016.05.15 és 06.18 valamint 08.28 és 09.10 közötti heteknél a kedvezmény: 20 GBP/hét. 
Heti 30 tanórás oktatási program felára: 50 GBP/hét 
 

 

 

BIG BEN Language Studies 

Külföldi oktatási programok szakértője 1991 óta 

Telefon: (06-1)318-5732, 06-30-513-4247 



A 14-17 évesek oktatási épülete 



  

 
Fedezd fel Londont a szervezett programokkal! 



 
 
 
 

 
Jó hangulatú oktatás magasan kvalifikált, anyanyelvi tanárokkal 


