Boarding Schools
Šolanje v Veliki Britaniji

Topla dobrodošlica ustanoviteljice
Odločitev o izobraževanju v tujini je ena izmed pomembnejših prelomnic v
otrokovem življenju. Starši si želimo, da bi naši otroci po končanem šolanju
dobili službo, v kateri bodo uživali in izražali vse svoje potenciale. Predvsem pa
si želimo, da bi bili naši otroci preprosto srečni. Z vpisom na eno izmed zasebnih
angleških šol te želje zlahka postanejo realnost.
Z več kot 25-letno tradicijo, s katero se naš Jezikovni center Nista ponaša, smo
željo po znanju tujega jezika uresničili že tisočim otrokom in odraslim na Obali
in Sloveniji. Oboroženi z vsem znanjem in izkušnjami vam garantiramo
zastavljene cilje, zato je obisk pri nas vaša prava odločitev.

Kjer in ker znanje šteje!

Alenka Rajčič
strokovni vodja

Osebna izkaznica Jezikovnega centra Nista












prva zasebna jezikovna šola na Obali in Krasu
25 let tradicije in izkušenj
poučujejo izvrstni naši profesorji in native speakerji
priprave na mednarodne certifikate (IELTS, FCE, CAE, DILC, DALF …)
bogata izbira tečajev tujih jezikov
jezikovni tečaji v tujini za otroke, odrasle, poslovneže
prevajanje in lektoriranje
pripravništvo (Internship)
šolanje na zasebnih angleških šolah z možnostjo vstopa na najboljše univerze v Angliji
(Russell Group)
študij na univerzah v VB in ZDA
vizija: celostna ponudba neodvisnih zasebnih in javnih šol za osnovnošolce, srednješolce ter
študente v Veliki Britaniji, na Irskem, v Ameriki, v Kanadi in v Avstraliji

Pri nas se tujega jezika ne samo naučite, ampak v njem tudi spregovorite.

Boarding school = gre za osnovnošolsko ali srednješolsko šolanje na zasebni šoli v Angliji z vključujočo nastanitvijo. Otroci in najstniki so nastanjeni v šolskih
rezidencah – kampusih, pouk pa se izvaja na šoli v samem okolju. Otroci imajo poleg šolanja in bivanja posrbljeno tudi za vsakodnevni popoldanski program aktivnosti. Ker
slovenska beseda internat ne zajame vsega področja izobraževanja in nastanitve, se bomo v nadaljevanju besedila držali izvorne besedne zveze boarding school (krajše BS).
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Dragi starši,
verjamemo, da si želite za svoje otroke le najboljše in ni zaman rek, da so otroci
naše bogastvo in naša prihodnost. Prav zato je odločitev za šolanje ena
pomembnejših življenjskih prelomnic, ki ji je vredno posvetiti več pozornosti.
Vsak otrok je drugačen s svojimi potrebami, željami in različnimi nadarjenostmi.
Zato je še posebej pomembno, da zanj najdemo ustrezen način šolanja, ki bo
spodbujal razvoj talentov in znanj, za katera kaže otrok zanimanje. Poleg
širokega nabora šolskih predmetov, med katerimi si otroci sami izberejo svoj
predmetnik, gojijo na šolah spoštljiv odnos do tradicionalnih etičnih vrednot, ki
so steber uspešne vzgoje in izobrazbe.
Delež te pripadnosti in želje po usvajanju znanj lahko šolarji ujamejo že med
poletnimi počitnicami v Veliki Britaniji, na katerih se bodo zagotovo navdušili
nad nadaljnjim šolanjem. Pri izobraževanju dajo tovrstne šole poudarek na
celovitosti človeka. Podajo mu vse orodje, iz katerega bo izklesal svoje lastno
mišljenje, znanje in tudi telo. Z različnimi športnimi aktivnostmi spodbujajo
telesno udejstvovanje ali trenirajo že izkušene športnike. Izkušnja, ki jo mlad
človek dobi s šolanjem v Veliki Britaniji, je neprecenljiva in zelo koristna za
njegov nadaljnji razvoj.
Z veseljem vam bomo pomagali pri iskanju ustrezne šole v Angliji in izbrali
primeren način šolanja, ki bo vašega otroka izpopolnil na vseh ravneh.
Odgovorili bomo na vsa vaša vprašanja in spremljali vašega otroka od začetnih
korakov pri načrtovanju akademske poti do končnega cilja.
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Abbot‘s Bromley School for Girls
Ackworth School
ACS Cobham International School
Ashford School
Barnard Castle School
Battle Abbey School
Beechwood Sacred Heart School
Bishopstrow College
Brentwood School
Bromsgrove School
Brooke House College
Cambridge Centre for Sixth-form Studies
Dover College
Downside House
Etherton Education
Glenalmond College
Haberdashers Monmouth School for Girls
Harrogate Ladies‘ College
Highfield School
King William’s Colleges
King’s Rochester
Kingham Hill School
Kingswood School
Leighton Park School
Llandovery College
Loretto School
Oswestry School
Pocklington School Foundation
Prior’s Field
Queen’s College
Royal School, Wolverhampton
Ryde School
Sedbergh School
Shebbear College
St Bees School
St Edmund’s College
St Lawrence College
Stonyhurst College
Strathallan School
Tettenhall College
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ŠOLSKI SISTEM V VELIKI BRITANIJI
OSNOVNOŠOLSKO IN SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Osnovnošolsko izobraževanje v Združenem kraljestvu Velike Britanije in
Severne Irske je obvezno in traja od 5 do 11 leta. Otroci obiskujejo osnovno šolo
(Junior/Primary School) 6 let.

Poleg A-levels izpitov lahko učenci alternativno opravljajo tudi A/S levels izpite
(advanced supplementary levels). Raven A/S levels izpitov je nižja od A-levels,
tudi študijska obremenitev študenta je v primerjavi z A-levels izpiti za polovico
manjša.

Sledi obvezno srednješolsko izobraževanje od 11 do 16 leta, ki se zaključi z
izpitom in pridobitvijo končne listine General Certificate of Secondary
Education (GCSE).

Skupno izobraževanje traja 13 let, in sicer 6 let osnovnošolskega izobraževanja,
5 let srednješolskega izobraževanja GCSE in 2 leti višjega srednješolskega
izobraževanja GCE.

Po končanem šolanju (5–16 let) lahko dijaki šolanje nadaljujejo na preduniverzitetnem izobraževanju (pre-U) ali tako imenovanem Sixth Form
izobraževanju. To je 2-letno izobraževanje na ravni višje srednje šole in traja od
16 do 18 leta starosti. Ob zaključku tovrstnega izobraževanja pridobijo dijaki
zaključno listino General Certificate of Education. AS-Level je listina na
koncu prvega letnika GCE, A-Level je listina na koncu drugega letnika. Ti
dve listini omogočata dostop do visokošolskega izobraževanja.
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RAZVIJANJE TALENTOV

Ena največjih prednosti šolanja na angleških zasebnih šolah je vsekakor možnost
vzporednega razvijanja in usmerjanja talenta ter doseganje akademskega uspeha.
Ni vam potrebno izbirati med športom ali študijem. Oboje je možno. Na šoli
vzpodbujajo ukvarjanje z različnimi interesnimi dejavnostmi in ponujajo
moderno opremljene laboratorije, bogato založene knjižnice, pester izbor
likovnih pripomočkov ter drugo infrastrukturo namenjeno razvijanju otrokovih
sposobnosti.
Sloves šole narašča prav s številom profesionalnih športnikov ali priznanih
umetnikov in raziskovalcev, ki so se šolali na dotični šoli. V kolikor šola
prepozna otrokov potencial, mu omogoči brezplačno šolanje ali mu dodeli
štipendijo.

Šport
Šole med seboj tekmujejo, katera bo imela večjo in bogatejšo
infrastrukturo za izvajanje različnih športnih aktivnosti. Uspeh šole je
odvisen tudi od števila vrhunskih športnikov, ki so se na šoli izobraževali.
Prav tako ponujajo profesionalne trenerje za doseganje najvišjih
rezultatov. Gimnastika, košarka, odbojka, kriket, atletika, plavanje,
jahanje, nogomet je le nekaj športov iz bogate ponudbe, ki vam jih šole
ponujajo.

Kreativnost
Vsak učenec ima priložnost, da svojo kreativnost prelije na platno, v
fotografije, v note ali na svilo. Poleg vsakodnevnih popoldanskih
aktivnosti obstajajo različni klubi, kjer se srečujejo somišljeniki in se
posvečajo bodisi petju, plesu, drami, igranju inštrumentov, modnemu
oblikovanju, fotografiranju, risanju …
Ne glede na to, ali imate namen postati profesionalni pianist, igralec,
modni oblikovalec, fotograf ali samo nekdo, ki želi odkrivati svet
kreativnosti, na teh šolah vam bodo omogočili razvoj spretnosti,
spodobnosti in talenta.

KORAKI DO VPISA NA ENO IZMED PRESTIŽNIH ŠOL V VELIKI BRITANIJI
Kako se prijavite?
Skupaj z otrokom izpolnite prijavnico, ki jo najdete na zadnji strani kataloga, in
jo pošljite na naš naslov. Ko bomo prejeli izpolnjeno prijavnico, bomo stopili v
stik z vami in poskušali pridobiti celotno sliko o tem, kaj vašega otroka zanima
in kaj od šolanja pričakuje. Ti podatki nam bodo pomagali pri svetovanju
ustrezne šole.

Ali ste vedeli?
Da se med poletjem lahko udeležite 1–8 tedenskega akademskega tečaja
(angleščina, matematika in naravoslovje). Tovrstno poletno šolanje vam
omogoči najboljši vpogled v delovanje šole ter obenem služi kot priprava na
nadaljnje šolanje in bivanju na BS.

Predstavitev šole
Po opravljenih začetnih konzultacijah, ki se izvedejo osebno ali preko telefona,
bomo vašemu otroku predstavili dve do tri različne šole, ki smo jih izbrali kot
ustrezne glede na predhodna posvetovanja. Ob odločitvi za želeno šolo Vam
bomo poslali original brošuro z vsemi informacijami. Na tej točki si pridržujemo
pravico, da zaračunamo prijavnino v višini 240 €, ki je veljavna ne glede na to
ali se bo vaš otrok udeležil šolanja na priporočeni šoli ali ne.

Obisk šole
Z namenom lažje odločitve pri vpisu na šolo v Veliki Britaniji vam toplo
priporočamo, da se, če imate le možnost, udeležite osebnih ogledov dveh do
največ treh izbranih šol in na lastno pest izkusite delovanje in atmosfero šole.
Ogled šole in srečanje z ravnateljem, šolskim osebjem ter učenci zelo
pripomorejo k lažji odločitvi. Vsa srečanja uredimo mi ter so proti doplačilu.

Umestitev
Po obisku in ogledu šol boste vi in vaš otrok že imeli idejo o tem, katera šola bi
bila idealna za vas. Na tem mestu lahko vaš otrok dobi že neposredno vabilo s
strani ene ali več šol. Bodite pa pripravljeni, da lahko nekatere šole zahtevajo še
dodaten vstopni test za otroka. Na podlagi evalvacije kandidatove prijavnice in
dodatno priložene dokumentacije je pri večini šol v navadi, da povabijo
kandidata na osebni razgovor na sedežu šole. Postopek izbire in umestitve v šolo
se zaključi s tem, ko izpolnete registracijo za neposreden vpis v želeno šolo in
izvedete enkratno in nepovratno nakazilo prijavnine. Prijavnina je različna glede
na izbiro šole.
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IZBIRA ŠOLE

Pri izbiri šole imejte v mislih, da iščete najboljšo šolo za svojega otroka.
Pomislite na njegove prednosti in zanimanje, saj mora biti prav to v ospredju pri
tako pomembni življenjski odločitvi.
Boarding schools (BS) slovijo po odličnem akademskem uspehu, zasluga gre
zagotovo lažji dostopnosti do učiteljeve pomoči in bogati razpoložljivosti učnih
sredstev, kakor tudi visokim pričakovanjem od zaposlenih. Pri izbiri šole ne
glejte samo na »najboljše rezultate«, saj so le-ti lahko posledica bolj rigoroznih
šolskih pravil.
Pri izbiri šole bodite pozorni na to, katere dodatne aktivnosti ponuja, saj so le-te
poleg šolanja bistvenega pomena za razvoj otrokove osebnosti, splošne
razgledanosti in talentov. Tovrstne zasebne šole so še posebej primerne za
potencialne profesionalne športnike, umetnike in glasbenike. Slovenski šolski
sistem težje dopušča kombinacije profesionalnega ukvarjanja s športom, glasbo
ali umetnostjo, medtem ko je pri angleških šolah ključna prednost ta, da lahko
kombinirate kvalitetno izobrazbo z intenzivnimi treningi.

Kako vam lahko pomagamo ?
Omogočamo vam svetovanje in spremljanje od prvega koraka pri izbiri šole,
skozi ves vpisni postopek, do zaključka šolanja.









Nudimo vam osebne razgovore (lahko tudi preko telefona ali
elektronske pošte),
ko spoznamo želje in potrebe vašega otroka, mu svetujemo ustrezne
šole, ki omogočajo dosego želenih ciljev,
poskrbimo za vse prospekte in dodatne informacije za posamezno šolo,
uredimo osebno srečanje s predstavniki šole in ogled šole,
poskrbimo za sprejemne teste (kjer so potrebni),
pomagamo in svetujemo pri postopku vpisa,
pri nas lahko opravljate izpite iz angleškega jezika potrebnega za vpis
na šolo,
predhodno testiramo vaše znanje.

Razmislite tudi o tem, ali bi vašemu otroku bolj ustrezala majhna ali velika šola.
Prav velike šole zagotavljajo večjo infrastrukturo in zato tudi večji izbor
dodatnih aktivnosti. Če pa otroku bolj ustreza domače vzdušje, so manjše šole
primernejše.
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Ali ste vedeli, da vam na Jezikovnem centru Nista nudimo pripravljalne tečaje?
Na JC Nista pripravljamo otroke in najstnike, da dosežejo primerno stopnjo angleščine pred odhodom na šolanje v tujino. Predhodno jih pisno in ustno testiramo ter določimo
njihovo stopnjo predznanja. Na podlagi le-te pa se na našem centru lahko udeležijo različnih skupinskih ali individualnih tečajev, kot tudi tečajev za opravljanje mednarodnega
certifikata (First Certificate in English - FCE, Certificate of Advanced English - CAE , IELTS). Izobraževanje lahko uredimo tudi v tujini, kjer samo v dveh tednih dosežete
želeno stopnjo.

WWW.TECAJIVTUJINI.SI

Primerna starost

6th Form Colleges

Šole so primerne od 7. let naprej. Po večini se za šolanje odločajo dekleta od 11.
leta in fantje od 13. leta naprej.

Gre za specializirane centre, ki ponujajo tečaje za A-level, mednarodno maturo
(IB) in GCSE.

Skupno šolanje ali delitev glede na spol?

Kolidži omogočajo nastanitev v bližini kraja izobraževanja in vsekakor ne nudijo
enakih kapacitet kot BS. Tečaji so zelo intenzivni, zato je nekoliko manj
priložnosti za obšolske dejavnosti in športne aktivnosti kot na tradicionalnih BS.

Nekatere šole so izrecno samo dekliške, druge samo deške. Seveda pa lahko
izbirate tudi med mešanimi šolami. Odločitev o tem je povsem osebna. Šole, ki
sprejmejo dekleta in fante, jih učijo ločeno vsaj do 16. leta.

IB ali A-level?
Za učence, ki se šolanju na BS priključijo s 16 leti imajo tradicionalno dve
možnosti za zaključne izpite: A-level ali mednarodna matura (IB International
Baccalaureate). A-level omogoča učencem, da se specializirajo v 3 ali 4
predmetih, medtem ko zajema IB širši program s 6 učnimi predmeti, od katerih
je potrebno 3 opraviti na standardni ravni in 3 na višji ravni. Učenci morajo
napisati tudi esej.

Predvsem so ti kolidži primerni za dijake, ki si želijo bolj sproščenega vzdušja in
neformalnih izkušenj.

Šolanje za otroke s posebnimi potrebami
Če ima vaš otrok posebne učne težave, kot so disleksija ali ADHD lahko
svetujemo izobraževanje na najprimernejših šolah. Nekatere šole so v celoti
specializirane, druge imajo posamezne specializirane oddelke.

Na podlagi vaše odločitve o tem, kateri učni program vam bolj ustreza, bomo
priporočili ustrezne šole.

Specializirane šole
Obstajajo šole, ki so se osamosvojile od državnega nadzora in se razvile v centre
odličnosti za specifična področja.
Med njimi boste našli zborovske šole, glasbene šole, plesne šole, umetnostne
šole, šole ki ponujajo splošno športno odličnosti, kot tudi tiste, ki ponujajo
specializirane treninge v posameznem športu. Vse šole ponujajo ob specializirani
ponudbi tudi odlično akademsko izobrazbo.
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ŽIVLJENJE V VELIKI BRITANIJI

Učenci, ki se želijo udeležiti šolanja na BS in jim angleščina ni prvi jezik,
morajo pred pričetkom šolanja poskrbeti, da dosežejo dovolj visoko raven jezika.
To lahko storijo na našem jezikovnem centru Nista ali pa se mi predhodno
pozanimamo, na katerih angleških šolah nudijo podporo pri učenju angleščine
kot tujega jezika (EFL – English as a Foreign Language).
Poleg uvajanja v nov jezik se na šolah izvajajo specifični tečaji, ki otroka ne
naučijo samo jezika, ampak mu predstavijo tudi angleško kulturo ter način
življenja.
Prav tako je potrebno poskrbeti za zakonitega skrbnika s sedežem v Veliki
Britaniji, ki bo skrbel za dobrobit otroka v času njegovega šolanja. Skrbništvo
vključuje udeležbe na starševskih sestankih in drugih šolskih prireditvah,
zagotavljanje bivanja za učenca, če je to potrebno, skrb v primeru otrokove
bolezni in splošno dobro počutje v Angliji. Obstajajo številne agencije, ki
zagotovijo primernega skrbnika s predhodnimi izkušnjami.

TIPIČEN ŠOLSKI DAN

Šole so si med seboj različne, dnevna rutina pa ostaja podobna. Spodaj si lahko ogledate primer tipičnega šolskega dne. Za mlajše otroke je popoldanski čas
namenjen učenju in domačim nalogam krajši.

7.00 jutranje bujenje, prhanje in oblačenje v uniformo

15.30 v sobo se odidete preobleči za športne aktivnosti

7.45 zajtrk postrežen v šolski jedilnici z veliko izbiro različne hrane

15.45 nogomet, hokej, ragbi, košarka, odbojka, badminton, tenis, plavanje, atletika …

8.30 zbor učencev, seznanitev z dnevnimi obvestili in registracija

17.30 tuširanje in preoblačenje

8.45 kapela, molitev v šolski kapeli. Navadno obvezno, le v nekaterih šolah po izbiri

18.00 večerja postrežena v šolski jedilnici, tople in zdrave jedi, sadje …

9.00 pričetek pouka, prve tri ure, vsaka traja 40 minut (npr. matematika, angleščina, geografija) 18.30 klub, aktivnosti, debatni krožek, znanstveno raziskovanje, pevske vaje
11.00 odmor, lahko odidete v svojo sobo in pomalicate

19.30 domače naloge pod vodstvom tutorjev

11.20 dve uri pouka

20.00 odmor

12.40 kosilo, postreženo v jedilnici. Velika izbira menijev, vključno z vegetarijanskim.

21.00 prosti čas za klepet, gledanje TV, igranje namiznega tenisa, …

Živahno druženje in kramljanje o popoldanskih aktivnostih.

13.15 aktivnosti, izbirate lahko med individualnimi urami glasbe, igranjem v orkestru, vadite
igro v gledališču, se priključite različnim klubom ali imate dodatne ure angleščine

14.00 dve uri pouka

22.00 odhod v sobo in priprava na spanje
22.30 luči se zaprejo, čas za spanje

15.20 čaj ali sok ter sendvič
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Bromsgrove School
Worcester Road, Bromsgrove, Worcestershire B61 7DU, England, UK
www.bromsgrove-school.co.uk

Otroci se za šolo ne odločajo samo zaradi odličnih končnih rezultatov na izpitih
A-level in International Baccalaureate, temveč tudi zaradi izjemnih športnih
udejstvovanj in umetniškega ustvarjanja. Rezultati A-level so fantastični v 90 %
zajemajo ocene od A* do B. Najvišjo uspešnost dosegajo otroci na področjih
matematike, podjetništva, ekonomije, geografije in znanosti. Kar 80 % dijakov
se vpiše na univerzo, ki so jo navedli pod prvo izbiro.
Na šoli je skupno 1.600 otrok starih 3–18 let. Šola, ki se ponaša s 500-letno
tradicijo, gosti skoraj 500 boarding učencev, katerim ne ponuja samo ležišč po
zaključenem pouku, temveč pravi topel dom. Šolska rezidenca, kjer so otroci
nastanjeni, je na novo opremljena in ponuja vse udobje, ki ga šolarji na najboljši
šoli lahko premorejo. Vsaka rezidenca ima svoje osebje vključno s skupino
tutorjev, ki skrbi za ugodje, varnost in učne ure. V kampusu je tudi zdravstveno
osebje ter vrhunski šefi kuhinje, ki poskrbijo za okusne in zdrave tri obroke
dnevno.

Ključni podatki
Skupno število učencev: 1,398 (Senior 910, Prep 488)
Starost: 3–18 let
Število boarders: 472 (Senior 415, Prep 57)
Razmerje učitelj:učenec: 1:9
Veroizpoved: anglikanska cerkev
Cena za termin: Boarding: Seniors £6,915-£10,395, Prep £4,990-£8,440
Akademski kurikulum: IB, GCSE, AS, A-level
Prep = vrtec in učenci razredne stopnje osnovne šole (od 4. do 13. leta)
Senior = učenci predmetne stopnje osnovne šole in srednje šole (cca. 13–18 let)
Boarders = učenci, ki obiskujejo boarding school (BS)

Šport
Športni kurikulum vključuje: atletiko, hokej, odbojko, košarko, plavanje, tenis, ragbi, nogomet. Učenci pa se pogosto odpravijo tudi v hribe
in na druge pohodniške izlete.
Umetnost
Glasba, umetnost in drama so stebri, na katerih sloni umetniško ustvarjanje učencev. Preko muzikalov, plesa, petja, igranja inštrumentov,
oblikovanja oblačil in drugih ustvarjalnih delavnic, lahko učenci raziskujejo sebe in ustvarjajo igriv ter navdihujoč prostor na šoli.
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POGOSTA VPRAŠANJA

ZAKAJ BI MOJ OTROK ODŠEL NA ŠOLANJE V VELIKO

ZA 1 LETO:

BRITANIJO?

Primerno za dijake, ki želijo tekoče govoriti angleško ter usvojiti perfekcijo v
pisanju in branju. Šolski dan je skrbno strukturiran in poleg pouka vključuje še
športne in druge prostočasne dejavnosti, pa tudi čas posvečen izključno učenju in
domačim nalogam. Samostojno učenje ali učenje ob pomoči mentorja postane
samoumevno in dodatna vrednost celotnega programa izobraževanja. Šolarji pa
ob vsem tem sklepajo nova mednarodna prijateljstva, ki se ne pretrgajo niti od
vrnitvi v domovino.

Razlogi za bivanje in šolanje v Veliki Britaniji so številni. Večina otrok bo
najprej izboljšala jezikovne zmožnosti v angleškem jeziku, saj ponuja šola in
dijaški domovi veliko več kot le tečaj angleščine. Ponotranjili bodo tradicionalne
(krščanske) vrednote, ki so temelj angleškega šolskega sistema in so prisotne v
vsakodnevnem življenju na šoli. Dvignila se jim bo samozavest. Naučili se bodo
ustrezno reagirati v različnih življenjskih situacijah. Zaradi osebne zavzetosti
učiteljev in njihovega individualnega pristopa ter mentorjev, ki skrbijo za miren
in prijeten potek šolanja, se učenci učijo na zabaven in sproščen način.
Vzpostavljeno je ravnotežje med učenjem in prostim časom ne samo med
tednom ampak tudi med vikendom. Pri učenju je poudarek na razumevanju snovi
in uporabi le-te v praksi. Ker spodbuja šola razvoj osebnosti, neodvisnosti in
zaupanja vase, ponudi šolarjem in njihovim staršem veliko več, kot so sami
sprva pričakovali.

ZA 2 LETI ALI VEČ:
Primerno za dijake, ki želijo srednjo šolo dokončati v Angliji in študij
nadaljevati v Veliki Britaniji ali v ZDA. Pogoj za vpis na 24 najboljših univerz
v Angliji in Walesu (Russell Group) je vsekakor zaključeno izobraževanje na eni
izmed britanskih srednjih šol. Dijak lahko ob zaključku šolanja ostane v Veliki
Britaniji ali se poln zaupanja vase in z visoko mero samozavesti ter seveda z
odličnim znanjem angleščine vrne nazaj v Slovenijo in tu nadaljuje s študijem.

ZA KOLIKO ČASA V VELIKO BRITANIJO?
To vprašanje je odvisno od številnih dejavnikov. Ne glede na to ali se otrok
odloči za šolanje 3 mesece, 3 leta ali samo med poletnimi počitnicami, je ta
izkušnja vedno povezana z navdušenjem in osebnim napredkom. Ker je vsak
otrok drugačen - in temu pripisujemo velik pomen - svetujemo posamezniku
individualno.
MED POLETNIMI POČITNICE ALI ZA EN TERMIN:
Krajša izobraževanja so primerna za tiste, ki želijo okusiti angleški način bivanja
in šolanja, izboljšati svojo angleščino in dobiti vpogled v kulturo. Po
zaključenem terminu lahko šolanje nadaljujejo na angleški ali slovenski šoli.
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