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felnőtt kurzusok 16 éves kortól

Swanage népszerű tengerparti üdülőhely, amely 
Anglia délnyugati partvidékén fekszik, két 
órányira Londontól.  Hosszú, homokos strandjai, 
a tiszta víz, a tengerpart lélegzetelállító természeti 
szépsége a látogatók ezreit vonzza. Fekvéséből 
adódóan enyhe a klímája, a napsütéses órák 
számát tekintve Nagy- Britannia egyik első 
városa.  
Swanage népszerűsége  mellett nyugalmat és 
biztonságot áraszt. A város számos szórakozási 
lehetőséget kínál: pubok, különleges éttermek, 
kávézók, borozók, mozi, színház, diszkó, 
sétaútvonalak, gőzmozdonnyal üzemelő vasút 
várják az idelátogatókat.
Az iskolaközpontot 1969-ben alapították. 
Nagyméretű oktatási intézménynek számít: 
36 tanterme, előadója, könyvtára, két étterme, 
saját pubja, számítógépes nyelvtanulási központ-
ja, audiovizuális terme, klubháza van. 
A létesítmények és a junior program leírása a 

következő oldalon és weblapunkon található. 
A komplexum  egy 2,5 hektáros park közepén, 
egy dombtetőn, a tengertől gyalog öt percnyire 
található. 

Véleményünk szerint Angliában egyetlen 
nyelviskola sem rendelkezik hasonló színvo-
nalú szabadidős- és sportlétesítményekkel.

Az öt szabadtéri teniszpályát, uszodát, kosár-, 
és röplabdapályát  a diákok ingyenesen 
használhatják. 
A fedett sportcsarnokban futballozni, teniszezni, 
tollaslabdázni, röplabdázni lehet. A fitness 
központ térítés ellenében látogatható. 

Swanage népszerű tengerparti üdülőhely, amely Anglia délnyu-
gati partvidékén fekszik, két órányira Londontól.  A tengerpart 
lélegzetelállító természeti szépsége a látogatók ezreit vonzza. 
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Kurzusok / heti óraszám:
 (45 perces órák) 
16 éves kortól:
A kurzus: heti 20 óra ált. angol 
B kurzus: heti 30 óra ált. angol 
vagy 20 óra ált. angol 
+ 10 óra választható 
Választható tárgyak: 
üzleti nyelv, nyelvvizsga és 
felvételi előkészítő, 
a turizmus-vendéglátás nyelve
18 éves kortól:
C kurzus: B kurzus + 5 óra 
tenisz oktatás
D kurzus: B kurzus + 3 óra 
szabadidős program
E kurzus: 
angol nyelv + fizetett szakmai 
gyakorlat, munkavállalás
4 hetes nyelvtanfolyam 
(heti 20 óra ált. angol + 10 óra 
turizmus-vendéglátás nyelve) 
+ elhelyezés szakmai 
gyakorlaton 
A fizetett szakmai gyakorlat / 
munkavállalás éttermekben vagy 
szállodákban van.
(Minimum 12, maximum 48 hét, 
amely alatt a munkáltató 
szállást, ellátást és 
átlagosan heti nettó 100 GBP 
fizetést ad)
A program végén megszerezhető 
a Cambridge Certificate in Work 
Experience bizonyítvány, 
a munkáltató pedig referenciát 
biztosít.
További információ a fizetett 
szakmai gyakorlatról 
(E kurzusról) weblapunkon
Csoportlétszám: 
maximum 16, átlag 12 fő
Nyelvi szintek: 7 szinten 
oktatnak a teljesen kezdő 
kivételével
Kezdési időpontok: 
A kurzus: 03.01.-06.28 és 
08.23.-09.13 között hétfőnként
B kurzus: 03.01 és 09.13 között 
minden hétfőn
C kurzus: 03.01. – 05.24 és 
06.07. - 09.13 között hétfőnként
D kurzus: 06.07. és 09.13 között 
minden hétfőn
E kurzus: 03.01 és 05.17 között 
minden hétfőn
Szállás: kollégiumi bentla-
kással vagy családoknál, 
egy- vagy kétágyas szobában, 
félpanzióval Kollégiumban 
egyágyas vagy kétágyas saját 
fürdőszobás szoba is választható 
felár ellenében.
(06.15-től 08.23-ig csak 
családoknál lakhatnak a felnőtt 
tanfolyamok diákjai!)
Ebédelni az iskola éttermében 
lehet kedvező árakon.
További kurzusok: 
- Cambridge-i vizsgaelőkészítő 
(KET, PET, FCE, CAE: 10-12 
hét)
- IELTS előkészítő (7 hét)
További részletek az iskoláról, 
a létesítményekről, a repülő-
téri transzferről, a 8-17 évesek  
junior tanfolyamairól 
weblapunkon.


