
2020 as Internetes  

nyári fiatal diák  

program 

Young Learners 



• Az 1 től 11 hétig terjedő tanfolyamok 2020 
június 8 tól augusztus 21 ig foglalhatók. 

• 10 óra általános angol nyelv hetente + 7,5 óra 
szociális program hetente 

• A tanfolyamok hétfőnként kezdődnek és 
természetesen előtte szintfelmérést tartunk. 

• Életkor 12 és 17 év között. 

• Minden csoprt maximum 15 diákot tartalmaz. 

• Angol nyelv szint: középhaladótól a haladó 
szintig. 

• Nemzetközi csoport. Szerezz barátokat és 
gyakorold az Angol nyelvet diákokkal a világ 
minden tájáról. 

• Minden nap reggeli bevezetés. Illetve 
opcionálisan ha van kedved ebéd a csoporttal. 

• Egy héttel a tanfolyam megkezdése előtt a 
diákjaink és a szülők üdvözlése és 
megismerkedés. 

Információk a kurzusokrol 

Diákok csatlakozzatok a világ összes tájáról, hogy fejlesszétek Angol 

nyelvtudásotokat, szerezzetek új barátokat és élvezzétek dinamikus és 

aktív programjainkat. 

Ezen a nyáron Bristolban érezheted 

magad kényelmes otthonodból 

Első alkalommal otthonodba hozzuk a nyári fiatal 
diákprogramot. Az új internetes programunk sok éves 
tapasztalatunk alapján kifejlesztett nagyszerű 
kezelőfelülettel sok szórakozást és interaktív 
eseményeket hoz neked és az összes diáknak a világ 
minden tájáról. 

Alig várjuk, hogy megismerhessünk ezen az 
egyedülálló nyári programunkon! 



Napirend minta 
09.45-10.00: Reggeli bevezetés 

10.00-11.00: Első lecke            tájékoztatás a tanfolyam  

11.00-11.15: Szünet                  menetéről 

11.15-12.15: Második lecke 

12.15-12.30: Felkészülés az ebédre 

12.30-13.00: Ebéd a csoprttal. Nem kötelező 

13.00-13.15: Felkészülés a feladatokra 

13.15-14.45:  Csoportas program 

Csatlakozz a heti szórakoztató programjainkhoz 

amely különböző feladatokat illetve virtuális 

látogatást tartalmaz Bristol nevezetes pontjain. 

• Csatlakozz a heti szórakoztató 
programjainkhoz amely különböző 
feladatokat illetve virtuális látogatást 
tartalmaz Bristol nevezetes pontjain. 

• Képzett angol programjaink mint például 
újságírás, animáció és képszerkesztés. 

• Minden héten ellatogatunk Bristol 
látványos pontjaihoz és kulturális 
nevezetességeihez virtuálisan. 

• Csapatépítő és szabadulós játékok. 

• Találkozunk helyi fiatal diákokkal, 
hogy gyakorolhassuk a nyelvet 
otthoni környezetben. 

• Tehetségkutató előadások. 

Foglalkozások és  

programok 

https://www.ihbristol.com/sites/default/files/media/ih_bristol_-_online_summer_junior_programme_-_sample_syllabus.pdf
https://www.ihbristol.com/sites/default/files/media/ih_bristol_-_online_summer_junior_programme_-_sample_syllabus.pdf
https://www.ihbristol.com/sites/default/files/media/summer_social_programme_sample.pdf


• Június 8 tól augusztus 21. ig. 1 től 11 
hetes intervallumban. 

• 175 font per hét 

• Csoportos program nélkül: 110 font 
per hét. 

• Jelentkezési díj: 40 font 

• Személyes magán lecke magán 
tanarunkkal: 75 font 

• Van lehetőség Cambridge i vizsgák 
felkészülésére.                                                           
Részletes információk itt 

Dátumok és árak 

Még több információ 

info@ihbristol.com 

ihbristol.com 

Időzónák 

Első lecke 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 16.00-17.00 17.00-18.00 

Második 

lecke 
10.15-11.15 11.15-12.15 12.15-13.15 17.15-18.15 18.15-19.15 

Csoportas 

program 
12.15-13.45 13.15-14.45 12.15-15.45 19.15-20.45 20.15-21.45 

Foglalás itt 

• Több min 30 év nyelvtanítasi tapasztalat 
minden korosztály számára. 

• Angol kormány által hitelesített intézmény 

• A természetes Angol nyelv használatára és 
mindennapi életben használt kifejezésekre 
koncentrálunk. 

• Teljesen új eredeti tananyag amit tapasztalt 
tanáraink állítottak össze, amivel gyermeke 
máshol még nem találkozhatott. 

• Az órák és a programok specifikusan az 
online tanitáshoz vannak kialakítva. 

• Ugyanazok a magasan képesített tanárok 
vesznek részt online óráinkon mint akik 
személyesen tanítanának. 

Miért ajánljuk Bristol    

International House t? 

Bristol Budapest 

Moszkva 

Riyadh 

Kijev 

Tokyo 

Szöul 

Peking 

Taipei 

UK  + 1 + 3 + 7 + 8 

https://www.ihbristol.com/online-summer-junior-cambridge-preparation
mailto:info@ihbristol.com?subject=Online%20Summer%20Junior%20Programme
https://www.ihbristol.com/english-courses/online-english-courses-adult-junior
https://booking.ihbristol.com/index.php/general-english-juniors-online-wk.html

