
 
Általános és középiskola Angliában:  

1-24 hét, 1 trimeszter vagy 1 szemeszter 
11-18 éveseknek  

 

 
 
 
A diákok családoknál laknak, akik remélik, hogy a diák részt vesz családi életükben. 
A 11-18 éves diákjaink a helyi állami iskolába járnak, koruknak megfelelő osztályba. 
Ugyanazokat a tárgyakat: angol nyelvet és irodalmat, történelmet, földrajzot, matematikát 
stb. tanulják mint az angol diákok.  Sportolásra az iskolai testnevelés órákon illetve az iskola 
által szervezett egyéb sportolási lehetőségeken nyílik mód. 
16 év feletti diákjaink az A level programon vesznek részt, ahol már csak szabadon 
választott 3-4 tárgyat tanulnak. 
Az iskolák szeptember elejétől július közepéig vannak nyitva. 
 
Helyszínek: Bournemouth, Exeter, Torquay, Lancester stb.  
A helyszín függ a jelentkező életkorától és a választott időponttól.  
Általában a jelentkező választhat néhány felajánlott helyszín közül. 
 
Programok 11-18 év éveseknek 
 

Árak 

Kóstoló (minimum 1 hét, maximum 7 hét,  
bármikor a tanév során) 

Első hét:  975 GBP  
+ 150 GBP beiratkozási díj 
további hét: 565 GBP 

Őszi trimeszter (szeptember elejétől  karácsonyig)  6825 GBP + 150 GBP 
beiratkozási díj 

Őszi szemeszter (szeptember elejétől februárig, 5 hónap) 8440 GBP + 150 GBP 
beiratkozási díj 

Tavaszi trimeszter (januártól márciusig, 12 hét) vagy  
Nyári  trimeszter (áprilistól  júniusig 12 hét)  

6440 GBP + 150 GBP 
beiratkozási díj 

Tavaszi szemeszter (januártól májusig, 5 hónap)  7940 GBP + 150 GBP 
beiratkozási díj 

 
 



Az ár tartalmazza:  
- a családnál történő elhelyezést  
 (a karácsonyi szünet alatti szállást is,  
  a tavaszi szemeszter  programnál a húsvéti szünet alatti szállást is) 
- a félpanziós ellátást hét közben, hétvégén teljes ellátást  
- a helyi képviselő segítségét 24 órás elérhetőséggel 
- az oda-vissza repülőtéri transzfert a program elején és végén partnerünk által 
meghatározott  repülőtérről  
- a BIG BEN ügyintézését a programot megelőzően és a program alatt 
- a banki költségeket 
 

 
Az ár nem tartalmazza: 
- az oda és visszautazást 
- a helyi közlekedést 
- az iskolai ebédet (kb. 4 GBP/nap) 
- az egyenruhát 
- vizsgadíjakat 
- biztosítást 
 

  

 

BIG BEN Language Studies 

Külföldi oktatási programok szakértője 1991 óta  

Telefon: (06-1)318-5732, (06-30)513-4247 
E-mail: info@bigben.hu  www.bigben.hu 


