MILNER SCHOOL OF ENGLISH WIMBLEDON
Miért a Milner School?
Minőség, érték és tapasztalat: A British Council által akkreditált Milner School az English UK tagja, és a bevándorlási hatóság
engedélyével működik (Highly Trusted Sponsor). A Milner School jól ismert barátságos légköréről, professzionális oktatási színvonaláról és
kiemelkedő ár-érték arányáról. A Milner család több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik az angol nyelviskolák működtetése terén
Angliában és Ausztráliában egyaránt.
Elhelyezkedés: A Milner School Wimbledonban, biztonságos, kellemes lakóövezetben helyezkedik el, ahonnan London belvárosa metróval
20 perc alatt elérhető. Az iskola Wimbledon szívében található, 8 perc sétányira a metrómegállótól.
Tanfolyamok minden nyelvi szinten: Az iskola minden nyelvi szinten kínál tanfolyamokat alapfoktól felsőfokig. Válasszon intenzív
általános nyelvtanfolyamot, Cambridge vagy IELTS nyelvvizsga-előkészítőt, iratkozzon be nyelviskolai tanév programra, tenisz órákkal
egybekötött angol tanfolyamra, vagy magánórákra! A nyelvórák 60 percesek, eltérően a többi nyelviskolában általában oktatott 45 perces
óráktól, a csoportlétszám maximum 12 fő. A tanfolyamok minden héten hétfőnként kezdődnek. A képzések kiegészítéseként ingyenes
órákon gyakorolhatják minden héten a tanulók a helyes kiejtést.
Nemzetközi sokszínűség: Változatos nemzetközi összetétel jellemzi az iskolát. A világ minden tájáról érkeznek diákok: Koreából,
Olaszországból, Brazíliából, a Cseh Köztársaságból, Iránból, Spanyolországból, Svájcból, Japánból, Tájföldről, Törökországból, Taiwanból,
Szaúd-Arábiából, Lengyelországból és Oroszországból. Ez a sokszínűség ösztönzőleg hat a nyelvhasználat és kommunikációs készség
fejlődésére, és számos életre szóló barátság is születik a diákok között.
Felszereltség, szabadidős programok: Az iskolában számítógépterem, ingyenes vezeték nélküli internet, könyvtár, iskola büfé és egy tágas
társalgó önkiszolgáló étteremmel biztosítja a nyelvtanulók kényelmét. Az iskola minden diákja ingyenes tagságot kap a wimbledoni
szabadidős központba: uszoda, konditerem korlátlan használata, valamint fitnesz órákon való ingyenes részvétel. Ezen kívül a wimbledoni
könyvtárba is ingyenes tagságot kapnak a tanulók. Érdekes és változatos szabadidős programokon való részvételre buzdítjuk diákjainkat: a
legtöbb program ingyenes vagy rendkívül kedvező áron vehető igénybe.

Miért Wimbledon?
Vibráló élet: A wimbledoni kávézók, tradicionális angol pubok, modern bárok, mozik, bevásárló központok és színházak nagyon
közkedveltek a fiatalok körében.
Gyönyörű természeti környezet 500 hektáron: Wimbledon ideális környezetet biztosít a különböző szabadtéri sportok: lovaglás, golf,
tenisz vagy a séta szerelmeseinek.
Ha Wimbledon, akkor tenisz: az iskolából busszal könnyen megközelíthető a híres wimbledoni teniszbajnokságok helyszíne, az All
England Lawn Tennis Club.
Családi szállás a közelben: a vendégfogadó családok Wimbledonban és környékén laknak, gyakran sétatávolságra az iskolától, ami nagyon
kényelmes a diákok számára, hiszen nem kell tömegközlekedést igénybe venniük, és ezzel pénzt és időt takarítanak meg. A szállások
minőségi színvonalát az iskola ellenőrzi.
Jó tömegközlekedés: Wimbledonból London belvárosa vasúttal könnyen elérhető, és a város bármely része jól megközelíthető földalatti
vasúttal, magasvasúttal, busszal vagy villamossal.

