Heritage English – μαθήματα της Αγγλικής γλώσσας
Η απόλυτη εμπειρία της Αγγλικής γλώσσας
H Herιtage English είναι μία αποκλειστική σχολή της Αγγλικής γλώσσας με
τοποθεσία στη νότια ακτή της Αγγλίας. Προσφέρουμε εντατικά μαθήματα για
όλους τους σπουδαστές της Αγγλικής γλώσσας, όλων των ηλικιών και
επιπέδων.
Ποιοι είναι οι μαθητές μας;
•

Πραγματοποιούνται εντατικά μαθήματα σε διάφορα τμήματα - ιδιαίτερα,
δύο προς έναν ή ολιγάριθμες ομάδες - για επαγγελματίες και
επιχειρηματίες από όλους τους τομείς της αγοράς.

•

Προσφέρουμε
εξειδικευμένη
εκπαίδευση/προετοιμασία
σε
ακαδημαϊκούς φοιτητές και στους νέους που σκοπεύουν να
σπουδάσουν ή να εργαστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

•

Προσφέρουμε επίσης συναρπαστικά καλοκαιρινά προγράμματα για
τους μικρούς μας μαθητές που επιθυμούν να συνδυάσουν τη
μελέτη με τις διακοπές.

Τι προσφέρουμε;
•

Ιδιαίτερα μαθήματα στην κατοικία σας με έμπειρους καθηγητές του
Πανεπιστημίου του Cambridge, που σχεδιάζουν πρόγραμμα
προσωπικά για εσάς και ανάλογα με τις ανάγκες σας, πριν την άφιξή
σας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

•

Καθημερινή συνομιλία με τη μορφή εκμάθησης - εκτός των ωρών των
μαθημάτων - με τους οικοδεσπότες ή τους φροντιστές για τουλάχιστον
25 ώρες την εβδομάδα

•

Διαμονή στο Κτήμα Newlands ή με τοπικές οικογένειες που
παραχωρούν ιδιωτικά δωμάτια. Περιλαμβάνονται όλα τα γεύματα, τα
οποία γίνονται μαζί με τους οικοδεσπότες.

•

Συνοδευτικές δραστηριότητες ανάπαυσης ή επισκέψεις σε πολιτιστικά
αξιοθέατα όταν υπάρχει ελεύθερο απόγευμα ή το βράδυ – πολύτιμος
χρόνος να χρησιμοποιηθεί η γλώσσα στη φυσική της μορφή.

•

Πιστοποιητικό Heritage και αναφορά στο τέλος του προγράμματος με
αναλυτικές συστάσεις για μελλοντικές σπουδές.

Τι είναι το Homestay;

Στο Heritage οι μαθητές μας μένουν στις κατοικίες μας. Φτάνουν σαν
επισκέπτες και φεύγουν σαν φίλοι. Δεδομένου ότι είμαστε μία μικρή σχολή
έχουμε τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με κάθε μαθητή ξεχωριστά.
Ταιριάζουμε τους μαθητές με τους οικοδεσπότες, στέλνουμε φωτογραφίες και
προφίλ του οικοδεσπότη αφού επιβεβαιωθεί η κράτηση.
Οι μαθητές του Heritage μένουν σε μια πολύ όμορφη περιοχή της Αγγλίας και
μοιράζονται τη ζωή και την πολιτισμό της τοπικής κοινωνίας. Η εμπειρία που
αποκτούν τους μένει αξέχαστη και τα Αγγλικά τους βελτιώνονται ραγδαία –
άσχετα με το επίπεδό τους κατά την άφιξή τους – και μας το λένε συνέχεια.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες για το πως να
κλείσετε μια σειρά μαθημάτων δείτε την ιστοσελίδα μας
www.heritage-english.com ή τηλεφωνίστε τη Becky Tel : 6944
790484
e-mail :rebecca.tsilibaris@gmail.com

