საზაფხულო ინგლისური ენის
სკოლა დიდ ბრიტანეთში
რატომ REGENT STOWE?
Regent გახლავთ დიდი ბრიტანეთის ერთ ერთი უმსხვილესი
და პრესტიჟული ინგლისური ენების სკოლების ქსელი 50
წლიანი გამოცდილებით British Councils-ისა და English UK-ს
მიერ აკრედიტირებული ორგანიზაცია. იგი აკმაყოფილებს
საკმაოდ
მკაცრ
ბრიტანულ
საგანმანათლებლო
სტანდარტებს. Regent Stowe მდებარეობს ქალაქ ბუკინგემში,
ლონდონიდან 105 კმ-ის დაშორებით.

უსაფრთხოება და მუდმივი თვალყურის
დევნება
Regent
Stowe-ში არის დაცული და უსაფრთხო გარემო.
უზრუნველყოფილია
24
საათიანი
სათვალთვალო
კამერები და სკოლის ტერიტორიაზე დაცვა, საჭიროების
შემთხვევაში - UM სერვისი. უსაფრთხოების მიზნით სკოლა
ჩასვლის დღესვე სეიფში დალუქულ კონვერტებში ინახება
ბავშვების ჯიბის თანხა, პასპორტი, ავიაბილეთები და
სამოგზაურო დაზღვევა. ხელმძღვანელები ცხოვრობენ
ამავე კომპლექსში, რათა მუდმივად თვალყური ადევნონ
ბავშვებს. ბავშვები იკვებებიან კამპუსის სასადილოებში
სკოლაში დამზადებული საკვებით.

ცოდნის მიღება და კულტურული
ღონისძიებები
ბავშვის აღზრდასა და სოციალიზაციისათვის ძალიან დიდი
მნიშვნელობა აქვს საზაფხულო სკოლების პროგრამებში
მონაწილეობას. Regent Stowe გამოირჩევა ინდივიდუალური
მიდგომით თითოეულ ბავშვთან. კლასში არის 12 მოსწავლე.
სხვადასხვა თამაშობებითა და ღონისძიებებით ჩატარებულ
გაკვეთილებზე კომუნიკაცია ხდება მხოლოდ ინგლისურ
ენაზე.
ყველა
მასწავლებელი
არის
სერთიფიცირებული,
პროფესიით მასწავლებლები და მათი მშობლიური ენა
არის ინგლისური. სასწავლო მასალები ყოველწლიურად
ახლდება რეჯენთის აკადემიური ჯგუფის მიერ. სასწავლო
პროგრამაში კარგად არის დაბალანსებული Grammar, Reading/Listening, Vocabulary, Speaking.
სტუდენტები დატვირთული არიან სპორტული თუ სხვა
აქტივობებით. სპორტულ კომპლექსში ერთიანდება რაგბის,
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ფეხბურთის, კალათბურთის მოედნები, საცურაო
სპორტული დარბაზი და ტენისის კორტები.

აუზი,

აკადემიურ ნაწილზე ფოკუსირებულ პროგრამასთან ერთად
დიდი ყურადღება ეთმობა. სოციალურ ღონისძიებებსაც.
კვირის განმავლობაში მოსწავლეებისთვის ტარდება ორი
ექსკურსია. ოთხშაბათი
და შაბათი ეთმობა, როგორც
ადგილობრივი
ტერიტორიების
ღირსშესანიშნაობების
გაცნობას, ასევე, ისეთი დიდი ქალაქების მონახულებას,
როგორიცაა ოქსფორდი, კემბრიჯი, ლონდონი ან შექსპირის
სამშობლო - სტრატფორდი. ექსკურსიებზე თითოეული
სკოლის ტრანსპორტი არის უსაფრთხოების ღვედებით
აღჭურვილი.

მულტიკულტურული გარემო
ბავშვები
ეჩვევიან
მეტ
დამოუკიდებლობას.
მათ
მშობლების გარეშე უწევთ ადაბტაცია სრულიად ახალ
გარემოში სხვადასხვა კულტურისა და ადათწესების მქონე
თანატოლებთან დამეგობრება. ოთახში ხდება 1-4-მდე
სხვადასხვა ეროვნების მოსაწავლის განთავსება. აქვე არის
მოსასვენებელი ოთახი საკომუნიკაციოდ და განსატვირთად.
ყველა ოთახი კეთილმოწყობილია კარადებით, მაგიდით და
სკამით.

ასაკობრივი კატეგორია და ფასები
ასაკი: 7-12 და 13-17 წელი
საფეხური: From Beginner to Advance
კურსის თარიღები და ფასები:
2 კვირა £ 2800 / 05.07 – 18.07
3 კვირა £ 4155 / 05.07 – 25.07

დღის განრიგი
გაღვიძება
საუზმე
სასკოლო შეკრება
ინგლისური ენის გაკვეთილი
შესვენება
ენობრივი უნარების განვითარება
შესვენება
ინტერესის სფეროზე დაფუძნებული
სწავლება
სადილი
13.00-14.00		
საშინაო დავალება / ყოველდღიური
14.00-14.15
მიმოხილვა
პროექტების წარდგენა
14.10-15.30
შესვენება
15.30-16.00		
სასკოლო აქტივობები
16.00-17.30
შესვენება
17.30-18.00
ვახშამი
18.00-19.00
გუნდური თამაშები
19.00-20.00		
საღამოს აქტივობები
20.30-22.00		
22:00-23.00 დაძინება
07.30		
08.00
08.45-09.30
09.30-10.30
10.30-10.45
10.45-11.45
11.45-12.00
12.00-13.00

რა შედის ღირებულებაში?
ინგლისური ენის გაკვეთილები
განთავსება
3-ჯერადი კვება
სხვადასხვა გასართობი თამაშობები და
ღონისძიებები
კვირაში 2 ექსკურსია
24 საათიანი მეთვალყურეობა
სასწავლო სახელმძღვანელო
საიდენთიფიკაციო ბარათები
სერთიფიკატი
სამრეცხაო
ტრანსფერი

დამატებითი საფასური
სამოგზაურო დაზღვევა - თითო დღეზე 1 ლარი /
მაგალითად 14 დღე 14 ლარი/
ავიაბილეთი - 1550 ლარიდან 2550 ლარამდე
დამოკიდებული ავიაკომპანიასა და ჯგუფის წევრების
რაოდენობაზე
სავიზო მომსახურება - 230 აშშ დოლარი / ეს გახლავთ
საკონსულოს თანხა საბუთების განხილვისათვის
რომელსაც საკონსულოს ვუხდით
დეპოზოტი - 100 ფუნტი / ეს თანხა იხდება ბავშვის
მიერ სკოლაში ჩასვლის დღეს და უბრუნდება
ბავშვსვე სკოლიდან წამოსვლის დღეს/
UM სერვისი - 80 ევრო / ავიაკომპანიის მომსახურების
სერვისი საჭიროების შემთხვევაში
ჯგუფის ხელმძღვანელი - 300 ფუნტი

*შვილების განათლებაში გაწეული ხარჯი - ცხოვრებაში ყველაზე გამართლებული ინვესტიცია!
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