Studium v ostatních anglicky
mluvících zemích
Jazyková škola Milner - Londýn
O škole
Vlastníkem školy je Milnerova rodina. Škola je akreditována British Council a
členem asociace English UK. Škola patří mezi úspěšné školy v přípravě na
Cambridgeské zkoušky.
Kurzy probíhají v přátelské atmosféře a s individuálním přístupem
ke studentům. Nabízí bohatý kulturní program (divadlo, bowling, tenis, bruslení
a další) a víkendové výlety. Další výhodou školy je vstup do sportovního
areálu Wimbledon Leisure Centre a také do knihovny Wimbledon Public Library pro studenty Milnera zdarma! V areálu se nachází moderně
vybavená posilovna a plavecký bazén.
Lokalita
Škola se nachází v atraktivní části Londýna - Wimbledonu známém jako
centrum světového tenisu. Součástí je vesnická zástavba, živé městské
centrum a park. Wimbledon je bezpečná čtvrť se spoustou zeleně. Budova
stojí v klidné vedlejší ulici 600 metrů od stanice Wimbledon. Cesta do
centra Londýna vzdáleného 10 kilometrů trvá 17 minut. Škola
má 17 moderně vybavených učeben, knihovnu s výukovými materiály a
kavárnu.
Kurzy a ubytování
Kurzy na škole Milner jsou vyučovány v malých skupinkách s maximálním
počtem 12 studentů. Na rozdíl od jiných škol lekce trvá 60 minut. Zajímavý
je kurz angličtiny spojený s odpolední výukou tenisu ve Wimbledonském
tenisovém klubu. Ubytování nabízí škola v pečlivě vybíraných
hostitelských rodinách. Většina rodin je přímo ve Wimbledonu a ubytování
je tedy od školy snadno dosažitelné pěšky. K dispozici je také ubytování v
rezidencích v jedno nebo dvoulůžkových pokojích.

Centre of English Studies - Dublin
O škole
Centre of English Studies byla založena v roce 1979 jako jedna z
prvních jazykových škol v Irsku a za více než 34 let se vypracovala
mezi nejprestižnější jazykové školy. Nabízí širokou škálu kurzů,
které probíhají v přátelské a osobní atmosféře. Nově škola zavádí
systém e-learning, který pro studenty představuje další způsob
komunikace se školou.
Lokalita
CES se nachází v centru Dublinu na stejné ulici jako Trinity College
a Dublin Castle. Škola má dvě budovy vzdálené od sebe jen pouhé
dvě minuty chůze. Obě budovy jsou nově zrenovované a nabízí pro
studenty zázemí v podobě pohodlných učeben, kavárny a
multimediálního centra.
Kurzy a ubytování
Škola CES nabízí široké spektrum kurzů, které zahrnuje kurzy:
General English, Intensive English, Business English, One to one,
cambridgeské kurzy FCE, CAE, Summer FCE, kurz IELTS klasický
nebo intenzivní a další. Kurzy pro juniory probíhají v létě pro
studenty od 14 do 17 let. Programy zahrnují výuku angličtiny,
aktivity, exkurze, ubytování v hostitelské rodině s plnou penzí a
zpáteční letištní transfer. Výuku angličtiny mohou junioři spojit s
hraním rugby nebo golfu.
Ubytování škola nabízí v hostitelských rodinách s polopenzí v
jednolůžkových pokojích nebo v rezidencích a v létě také v
rezidenci Shanowen Square.

