MILNER SCHOOL OF ENGLISH WIMBLEDON
Neden Milner Dil Okulu?
Kalite, Uygun Fiyat & Genis Tecrube: Milner Dil Okulu The British Council tarafindan tanindigi gibi ayni zamanda English UK
uyesi ve guvenilen bir Sponsordur da. Okul sicak arkadaslik ortami, profesyonel egitim yapisi ve uygun fiyatlari ile meshurdur.
Milner Ailesi 35 yili askin bir suredir Ingiltere’ de ve Avustralya’da Ingilizce okullari calistirmaktadirlar.
Okulun Yeri: Milner Ingilizce okulu guvenli ve tercih edilen Londra’ nin Wimbledon bolgesindedir. Londra Merkeze tren ile 20
dakikadir ve okul tren istasyonuna 8 dakika yuruyus mesafesindedir.
Kurslarimiz: Yogun Genel Ingilizce (6 basamakli: baslangictan – ileri dereceye kadar), IELTS hazirlik, Cambridge First &
Cambridge Advanced, Academik yili Programlari, Ingilizce + Tenis Programi, Ozel dersler. Dersler 60’ar dakikalik (cogu okulda
sadece 45 dakikalik) olup, ortalama 9 kisilik siniflardadir (en cok 12 kisi). Kurslara katilim her Pazartesi mumkundur. Ek olarak,
ogrencilerimiz haftada bir BEDAVA PRONUNCIATION DERSI alabilirler.
Uluslararasi Cesitlilik: Biz bir cok ulkeden ogrencilere kapilarimizi acmaktayiz. Bunlar, Koreli, Italyan, Brezilyali, Cek
Cumhuriyeti, Iran, Ispanya, Isvicre, Japonya,Tayvan, Turkiye, Sudi Arabistan, Polonya ve Rusya dir. Cesitlilik ogrencilerin
Ingilizce konusmalarini destekler ve hayat boyu uluslararasi arkadasliklar olusturur.
Activiteler Ve Sosyal Program: Okulumuzun bir bilgisayar odasi, bedava internet girisi, kutuphanesi, bireysel calisma odasi ve
aktif ogrenci cafesi ve oturma bolgesi bulunmaktadir. Tum Milner ogrencilerine THE WIMBLEDON LEISURE CENTRE icin bedava
uyelik verilir. Bu sinirsiz yuzme havuzu girisi, gym ve fitnes deslerini kapsar. Ogrenciler Wimbledon halk kutuphanesini bedava
kullanabilirler. Biz ogrencilerimizi tarafimizdan hazirlanan zevkli ve cesitli sosyal programlara katilmaya tesvik ederiz. Bir cok
Milner sosyal programlari bedava veya cok ucuzdur.
Neden Wimbledon?
Aktif Sehir Merkezi: Wimbledon cafeleri, klasik Ingiliz birahaneleri, barlari, sinemalari, alis veris merkezleri ve tiyatrasu ile unlu
bir merkezidir.
500 Donum Dogal Ormanlik: Wimbledon acikhava aktivitelerini seven insanlar icin idealdir. Ata binme, golf, yuruyus ve tenis
bunlardan bazi orneklerdir.
Tenis Ile Unlu: Milner okulu All England Tennis Club’indan kisa bir otubus yolculugu uzakligindadir ve burasi unlu Wimbledon
Tennis Sampiyonasinin yapildigi yerdir.
Yerli Aile Yani Konaklama: Bizim aile yani konaklama imkanlarimiz, hepsi tarafimizdan ziyaret edilmis ve onaylanmistir,
Wimbledon ve yakin cevresindedir. Ogrenciler genede okula yuruyebilirlerki bu da zamandan ve paradan tasarrufu saglar.
Mukemmel Toplu Tasimacilik: Wimbledon ile Londra’ nin tum bolgelerinin cok iyi baglantisi underground, tren, otobus ve
tram saglanmaktadir.

