რიჯენთ-სკანბრიტი ბორნმუთში

ინგლისური ენის კურსები
მოზარდებსა და თინეიჯერებისთვის
2017

საუკეთესო ადგილი თქვენი მიზნების
განსახორციელებლად

ჩვენი ბორნმუთის სკოლა, საუკეთესო ადგილია ინგლისური ენის
უნარების გასანვითარებლად. ჩვენს სკოლაში მეგობრული, ოჯახური
ატმოსფერო სუფევს, რაც მოზარდთათვის იდეალურ გარემოს ქმნის.
კურსის სპეციფიკური დიზაინი, სტუდენტებში მიზნების დასახვაგანვითარების სურვილისა და უნარების აღძვრას უწყობს ხელს. ეს
ტექნიკა კი ჩვენთან, რიჯენთშია შემუშავებული.
აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, თქვენ საცხოვრებლად,
მასპინძელ ოჯახში იქნებით განთავსებული. ეს ხშირად იმდენად
ახლოსაა, რომ თქვენ ტრანმსპორტის გარეშეც იოლად შეძლებთ
სკოლაში სიარულს.
სკოლა საუკეთესო ადგილას, ზღვის სანაპიროდან ორი წუთის
სავალზეა განლაგებული. ზაფხულში სანაპიროზე, შეგიძლიათ
წყლისა და პლაჟის სხვადასხვა გასართობ ღონისძიებაში ჩაერთოთ.
წელიწადის სხვა დროს, კი შესაძლებელია ველოსიპედით სეირნობა
როგორც სამთო, ისევე საველე ტრასებზე. ბორნმუთის ღამის
ცხოვრებას ბრწყინვალე თეატრები, რესტორნები და დისკო კლუბები
შეადგენს.

ორგანიზაცია ‘რიჯენთი’, 50 წლის წინ, იმ დროისთვის ერთ-ერთმა
წარჩინებულმა მასწავლებელმა ჩამოაყალიბა. მას შემდეგ რიჯენთის
ძირითადი პრინციპები: პოზიტივი, მოცულობითობა და
რეზულტატზე ფოკუსირება, ყველაზე კარგად, რიჯენთის მიერ
შექმნილ კურსებსა და პროგრამებშია ასახული.

კურსი, რომელიც თქვენ, მომდევნო
ნაბიჯისთვის გამზადებთ
16

წლის

ასაკისა

და

უფროს

სტუდენტებს,

ჩვენ

ცალკეული,

დინამიკური კურსების არჩევანს ვთავაზობთ. მათი მეშვეობით,
სტუდენტები

შეძლებენ

საფუძვლიანად

მოემზადნონ

მომდევნო

ნაბიჯისთვის ცხოვრებაში. მომზადება მოიცავს კარიერულ წინსვლას,
განსხავებულ სამსახურებრივ გარემოსა და სწავლის გაგრძელებას.
ჩვენი

აკადემიური

მიდგომა,

სტუდენტის

გზის

კვლევას

რაოდენობა

12-ს

არ

უზრუნველჰყოფს

მიზნისკენ.
აღემატება.

ჯგუფში
სწავლის

თითოეული
მოსწავლეების
ხანგრძლივობა

შეუზღუდავია სტუდენტთათვის, ის ერთი კალენდრული კვირიდან
ერთ აკადემიურ წლამდე მერყეობს.

ინგლისური სამყარო 33 - დღის განრიგის ნიმუში
08.45 – 09.00

- საყოვალთაო შეკრება

09.00 – 10.00 - უნარებში ვარჯიში
10.00 – 10.15 - შესვენება
10.15 – 11.15

- ვარჯიში გრამატიკული წეების დაცვაში

11.15 – 11.30

- შესვენება

11.30 – 12.30

- ზოგადსკაცობრიო საკითხების შესწავლა

12.30 – 13.30

- ლანჩი

13.30 – 14.30

- ენის საფუძვლიანი შესწავლა

14.30 – 14.45

- შესვენება

14.45 – 15.45

- ვარჯიში თავდაჯერებულად საუბარში

ინგლისური სამყარო
ეს

უნიკალური

ინგლისური
წარმატებულად

პროგრამა,

ენის

უზრუნველჰყოფს

თავდაჯერებულად

განვითარებას.

აღრმავებს

თქვენს

მიერ,

გამოყენების

უნარის

გრამატიკის

ცოდნას,

ამდიდრებს სიტყვათა მარაგსა და აუმჯობესებს გამოთქმას. კურსის
ბოლოს,

სტუდეტი

გაცილებით

წერილობითა თუ ვერბალურად.

უკეთესად

გადმოსცემს

აზრს

პროგრამა ‘ინგლისურ სამყარო’, ორი ტიპის კურსისგან შედგება;
კვირაში 25 საათი ინტენსიური სწავლება (ინგლისური სამყარო 33), ან
კვირაში 15 საათი სწავლება (ინგლისური სამყარო 22)

ინდივიდუალური სწავლება
უსწრაფესი პროგრესის მისაღწევად, გაკვეთილები თქვენი უნიკლური
მოთხხოვნილებების მოხედვით იგეგმება. სტუდენტი პროგრესის
მაქსიმუმს აღწევს, რადგანაც მასწავლებელს შესალებლობა ეძლევა
სტუდენტის პერსონალური, შესასწავლი სტილის მიხედვით დაგეგმოს
და წარმართოს სასწავლო პროცესი.

ინტენსიური, სხვადასხვა აქტივობებით გაჯერებული
კურსი თინეიჯერთათვის (13 -17)
ხელშემწყობი

გარემო

-

ჩვენ,

13-17

წლის

სტუდენტებისთვის,

განსაკუთრებულად წამახალისებელი გარემო გვაქვს შექმნილი.

ჩვენი ინტენსიური, უამრავი აქტივობით აღჭურვილი კურსი ‘ყველაფერი ინგლისურად’, მოიცავს ინგლისური ენის 21 საათიან
სტრუქტურირებულ გაკვეთილების ერთობლიობას კვირაში. გუნდურ,
წარმოსახვით პროექტებს ემატება ყოველ დღე 6 საათიანი სპორტული
და

გასართობი

ღონისძიებები,

რაც

სტუდენტთა

ინტერესების

მიხედვით იგეგმება.
მოსწავლეები, მასპინძელ ოჯახებში იქნებიან განთავსებული. მათი
საცოვრებელი,

სკოლიდან

სტუდენტებს,

ოჯახებში

არასაკლასო

გარემოში

სავალ

დისტანციაზეა

იდეალური
დახვეწონ

განლაგებული.

შესაძლებლობა
სიტუაციური,

ეძლევათ

სამეტყველო

ინგლისური.
კვირაში ოთხ საღამოს, სრტუდენტები მასპინძელ ოჯახებთან ერთად
ატარებენ; სასკოლო და სხვა ღონისძიებები კვირის სხვა დღეებს
ხორციელდება.

კურსის ღირებულებაში შედის:
 ცხოვრება, სამჯერადი კვებით
 სწავლება და სხვადასხვა ღონისძიებები მეთვალყურეობის ქვეშ
 ერთი მთლიანი და მეორე ნახევარ დღიანი ექსკურსია ყოველი
კვირის განმავლობაში
 წარჩინების სერთიფიკატის გადაცემა
 აეროპორტიდან (ჰითროუ ან გათვიკი) მგზავრობა სკოლამდე და
გაფრენისას სკოლიდან აეროპორტამდე, შემდეგი გრაფიკით:
ჩამობრძანება მითითებული თვის ყოველ კვირა დღეს 10:00 დან
19:00 მდე. გამგზავრება ყოველ შაბათ დღეს 12:00 დან 19:00 მდე.
 საფასურში არ შედის ტაქსით, ინდივიდუალური მომსახურება
და აეროპორტიდან სკოლისკენ ან სკოლიდან აეროპორტისკენ
გამგზავრება ზემოთ მითითებული დროებისა და დღეების
გარდა.

ფაქტობრივი მონაცემები:
კურსები:
ინგლისური სამყარო 33
ინგლისური სამყარო 22
ინდივიდუალური სწავლება
ყველაფერი ინგლისურად

ასაკი
კურსისთვის - ყველაფერი ინგლისურად: 13 – 17 წელი,
16+ მოზრდილთა კურსებისთვის
სხვადასხვა ღონისძიებების ჩასატარებელი პირობები და საშუალებები
უსადენო, ლოკალური ქსელი (Wi-fi), ინტერნეტი, კომპიუტერული
ცენტრი, სტუდენტთა მოსასვენებელი ოთახი, ეზო-ბაღი.
მდებარეობა
სკოლა ზღვის სანაპიროდან 300 მეტრითაა მოშორებული
5კმ-ით ბორნმუთის ცენტრიდან

ღირებულებაში შედის
სწავლა, სასწავლო ფაილი, წარჩინების სერთიფიკატი
კურსი ‘ყველაფერი ინგლისურად’ აგრეთვე მოიცავს ცხოვრებას
სამჯერადი კვებით და ჯგუფთან ერთად ტრანსპორტით
გადაადგილებას

მოზრდილთა კურსების ღირებულება (ერთი კვირის საფასური)
კვირების რაოენობა

2–3 4–7

8 – 11 12 – 52

ინგლისური სამყარო 22 £298

£288

£278

£268

ინგლისური სამყარო 33 £412

£382

£352

£327

ინდივიდუალური სწავლება:
- ერთი საათის გადასახადი £79.20

საცხოვრებლის ღირებულება ერთი კვირის განმავლობაში
ნუსხა/აღწერა

მასპინძელ ოჯახში დარჩენა,

ერთადგილიანი

დამატებითი ღამის

საძინებელი

გადასახადი

£177

£29

£297

£49

£220

£37

£290

£48

საძინებელი, საუზმე და სამხარი
მასპინძელ ოჯახში საძინებელი
აბაზანით (En-suite) საუზმე და
სამხარი
კამპუსი - საძინებელი საუზმე
და სამხარი არაუმცირეს 18 წლისა
კამპუსი საძინებელი აბაზანით
(En-suite), საუზმე და სამხარი
არაუმცირეს 18 წლისა

თინეიჯერებისთვის განკუთვნილი კურსების გადასახადი და თარიღები

თარიღი
დაწყება ნებისმიერ
კვირა დღეს:

კურსის ხანგრძლივობა

ერთი კვირის გადასახადი

1 კვირა

£970

2 კვირა

£930

09/04-დან 22/04-მდე

3 კვირა

£915

ზაფხულში

4 კვირა

£905

5 კვირა

£900

გაზაფხულზე

18/06-დან 26/08-მდე

