
         

 

                                        1 hetes tanulmányút 

                                          2019. június 1-8 

 

8 nap/7 éjszaka; érkezés szombat – elutazás szombat 

Úticél:                                Plymouth, Devonshire , DNy-Anglia 

 

Utazás:                              Budapest – Bristol – Budapest útvonalon menetrendszerű repülőjárattal;  

 Bristol – Plymouth – Bristol útvonalon külön busszal 

Elhelyezés: családoknál két magyar nemzetiségű diák egy kétágyas szobában 

Ellátás: teljes ellátás (reggeli, hideg ebéd és meleg vacsora) 

Iskola:                               The Mayflower College of English (nyelviskola, amely a világ legkülönbözőbb részeiről 

                                         érkező diákoknak oktat idegen nyelvet) www.maycoll.co.uk 

 

Tanfolyam: hétfőtől péntekig napi 3 tanóra (50 perc/óra), 9-10 fős csoportokban, szaktanári 

végzettséggel rendelkező anyanyelvű tanárokkal, a kurzus elején szintfelmérő teszt, 

befejezésekor az iskola által kiállított bizonyítvány. A tanfolyam ára tartalmazza a 

tananyagot.  

Módszerek, célok:          A legújabb, szituációkon és szerepjátékokon alapuló ún. "functional-notional" módszer  

                                         és a kommunikatív nyelvoktatás –CLT – kombinált módszere. A beszéd centrikus 

                                         oktatás mellett kitűzött cél a szókincsfejlesztés, valamint a fogalmazáskészség javítása         

                                         nyelvtani magyarázatok és feladatok segítségével. 

 

                                         Végső cél a diákok önbizalmának növelése és a nyelvtanulás racionális okai mellé az 

                                          érzelmi kötődés kialakítása vagy felzárkóztatása.       

                            

http://www.maycoll.co.uk/


 

 

Szervezett szabadidős programok: 

A 12-18 év közötti diákok számára minden hétköznap délután szervezett szabadidős programot nyújt az iskola.  

Ezek a programok kulturális és sport tevékenységeket jelentenek (hajókirándulás, golf, bowling, úszás, múzeum 

látogatás, félnapos kirándulások, az Egyesült Királyság legnagyobb tengeri akváriumának megtekintése stb.). 

A Mayflower College munkatársai minden hétvégén egész napos kirándulást szerveznek Devon és Cornwall 

grófságok legszebb helyeire. (kívánság szerint: Exeter, Tintagel, Dartmoor, Eden Project, stb)  

Minden programot az iskola tematikusan előkészít (kérdőív, feladatlapok, kvíz stb.), így a tanulók nem passzív 

befogadói, hanem aktív részesei a programoknak. 

 

 

  

A részvételi díj 1 hétre:  178.800,-Ft     

 

                                                

A részvételi díj tartalmazza: 

 Bristol – Plymouth – Bristol útvonalon a buszjegyet; a helyi buszbérlet árát; a 

tanfolyam, szállás, teljes ellátás és a felsorolt programok költségét; a szervezési- és 

bankköltségeket. 

Az ár nem tartalmazza a repülőjegy költségét (70-100 ezer forint), baleset-és poggyászbiztosítást.  

 

        

 

 

 



• Miért ezt a nyelviskolát válasszam, mi szól (a többivel összevetve is) mellette? A nyelvi 

utaztatás 25 éve alatt sikerült partneriskoláinkat mélyebben megismerni. A Shetland 

Nyelviskolán keresztül utazó gyerekek biztonságát 100%-ig tudjuk garantálni. Valamennyi 

partnerünk által foglalkoztatott nyelvtanárokat személyesen ismerjük, a vendéglátó családok 

többsége évtizedek óta látja vendégül hallgatóinkat, a színvonal és a biztonság garantált. 

• Mennyi idős kortól érdemes a gyerekemet külföldi útra küldenem? 14 éves kortól. Lehet 

korábban is, de csak akkor, ha rátermett, önálló, az adott nyelvből középhaladó szinten  álló 

fiatalról van szó. 

• Van-e testvér kedvezmény? Igen. 

 Milyen az ellátás, napi hány étkezés biztosított, abból hányszor lesz meleg étel? A 

legtöbb partneriskola esetében a vendéglátó családok háromszori étkezést biztosítanak 

naponta, egy meleg étkezést esténként. 

• Van-e vegetáriánus/gluténmentes stb. étkezésre lehetőség? Igen. Hasonlóképpen van 

lehetőség cukorbeteg vagy egyéb diétásigényekkel bíró utazóink számára megfelelő családot 

találni. 

• Van-e mód barátoknak egy helyre kerülni? Igen, lehetséges az, hogy két magyar gyermek 

a szervezés során kéri azt, hogy egy vendéglátó családhoz kerüljön. 

• Milyen távolságra van a szállás a tanintézménytől? Vagy gyalogló távolságra, vagy egy 

tömegközlekedési eszközzel megközelíthető távolságra. Átszállni soha nem kell sehol. 

• Hogyan fog a városban közlekedni a gyerekem? Az árajánlatban szereplő ár tartalmazza a 

helyi bérletet junior hallgatók esetében. 

•  Lesz-e vizsga, kap-e tanúsítványt a részvételről? Minden hét péntekjén haladást 

mérő  “vizsga” van minden partneriskolánkban. A kurzus végén tanúsítványt kap minden 

hallgató. 

• Milyen visszajelzést kapok majd szülőként gyerekem nyelvi szintjéről, fejlődéséről, 

kapok-e javaslatot fejlesztésének további szükséges irányáról? Pontosan ezek szerepelnek 

a nagyon részletes tanúsítványokban, azaz nem csak az adott tanfolyami időszakban 

bekövetkezett fejlődés, hanem a KER szint precíz meghatározása, ill. tanácsok a 

továbbfejlődésre. 

 

 

 

 

 



• Hogy zajlik egy nap, mennyi szabad idő van, az strukturálva lesz-e, mennyire és 

hogyan?  

Egy tipikus nap következőképp zajlik: 

Reggeli a vendéglátó családnál 

Délelőtt oktatás az iskolában 

Ebéd (a vendéglátó által csomagolt uzsonna jellegű) 

Általában 13 és 16.30 között szervezett program, amelyről már az utazást megelőzően a 

gyerekek és a szülők tájékoztatást kapnak. Ezek a programok kulturális, sport, kézműves, 

természetjáró jellegű foglalkozások. A szervezett szabadidős programot követően  kb. 16.30 – 

18.00 között van a szabadidő. 

18.00-ra a gyerekek hazamennek a családokhoz, hogy a meleg vacsorát elfogyasszák. 

Vacsora után szervezett esti program. Hétvégeken szervezett kirándulások. 

•  Mit kell nekem szerveznem? Az egyéni gyógyszereket, esetleg  egyéni igényeket 

kiszolgáló dolgokat biztosítani. 

• Milyen okmányok kellenek? Útlevél vagy személyigazolvány 

• Lesz-e biztosítás és milyen? A biztosítás megkötése egyéni döntést igényel. Nálunk 

(Shetland UK Nyelviskola) lehet kötni utasbiztosítást, amely mind a poggyászra, mind az 

egészségügyi ellátásra vonatkozik. A szervezés során ezt minden szülőtől megkérdezzük, 

lehetséges máshol is megkötni. 

• Mi van, ha eltéved, meglopják, baleset éri? Ha eltéved, akkor telefonál vagy a magyar 

csoportkísérőnek, vagy a vendéglátó családnak, vagy a partneriskola által megadott 24 órás 

emergency numbert hívja. Ezeket a telefonszámokat a szülők is megkapják már a kiutazás 

előtt. Ha meglopják vagy valamit elveszít, akkor az ismert protokoll szerint jelentjük a helyi 

rendőrségnek. Jegyzőkönyveztetjük, hogy hazatérve intézkedhessünk. Baleset vagy 

megbetegedés esetén a helyi járóbeteg-ellátást biztosító eü. intézményt keressük fel vele, vagy 

szükség esetén a kórházat. 

• Kell-e vinni hálózsákot, fürdőruhát, ünneplőruhát, útikönyvet, szótárt? Hálózsákot 

nem, fürdőruhát mindig tanácsolunk, útikönyvet, szótárat nem szükséges. Ünneplő ruhára 

nincs szükség, bár diszkó jellegű program lehet. 

• Mire adjak költőpénzt és mennyi a reális összeg? Áraink ún. package price-ként 

működnek, azaz minden szükséges benne foglaltatik. A költőpénz kizárólag az egyéni 

igényeknek megfelelően adandók. 

 


