Etherton Education
Англійська мова для навчання
Академічні підготовчі літні курси
Короткий огляд буклета курсів англійської мови UKRAINIAN

Літні підготовчі курси Pre-GCSE (для подальшого навчання за
програмою GCSE) у школі Веллінгтон (Wellington School) (для дітей віком від 13 до 16 років)

Літні підготовчі курси Pre-A-Level/Pre-IB (підготовка до старшого ступеня навчання в зарубіжній
школі) у коледжі Лорд Вондсворт (Lord Wandsworth College) (для дітей віком від 16 до 18 років)

Підготовка іноземних студентів для навчання в британських школах

www.ethertoneducation.com

ЛАСКАВО ПРОСИМО НА ЛІТНІ КУРСИ ETHERTON EDUCATION
Наші курси призначені для студентів, які приїжджають
навчатися в британську школу-пансіон у вересні, і, перш ніж
приступити до занять, хочуть пройти належну підготовку.
Ми також запрошуємо студентів, які хочуть пройти повну
академічну програму в британській школі-пансіоні, на 4- або
8-тижневі літні курси.
Ми пропонуємо академічні курси. Це означає, що студенти
посилено займаються і досягають реального прогресу. Але
у них також буде можливість весело проводити час! Тут ми
описуємо деякі особливості наших курсів, які мають відмінну
репутацію.
Студенти проводять на заняттях 30 годин на тиждень.
Окрім інтенсивного вивчення англійської мови студенти
можуть відвідувати заняття з 10 інших навчальних предметів.
Усі викладачі є кваліфікованими фахівцями у своїй галузі.
Максимальна кількість учнів у класі становить 16 осіб, але
зазвичай це 12—13 чоловік.

Британські приймаючі студенти

Захоплюючі культурно-розважальні заходи

Після занять учні можуть практикуватися у спілкуванні
англійською мовою з нашими британськими студентами
18—24 років, які приєднуються до них на вечері, під час
виконання домашніх завдань, беруть участь у спортивних та
культурно-розважальних заходах та екскурсіях.
Усі учні відвідують заняття з театрального мистецтва та
беруть участь у постановках. Це допомагає їм розвивати
упевненість в собі та мовні навички.
Щотижня цілий день виділяється на екскурсії в такі міста, як
Бат, Оксфорд, Бристоль і Лондон. Старші учні відвідують кращі
університети Великобританії.

Дітям пропонують різноманітну спортивну програму,
включаючи британські види спорту, такі як регбі, хокей,
нетбол і англійську гилку. Обидві школи мають відмінне
спортивне обладнання.
Наші творчі клуби та культурно-розважальні заходи
включають моделювальні ігри, які розвивають навички
лідерства, творчості, спільної роботи та комунікаційні
здібності англійською мовою.
Ми вимагаємо дотримання дисципліни і гарних манер
від наших учнів. Наші офіційні обіди дають змогу учням
практикувати культуру поведінки за столом.

Навчання грі в нетбол

Імперський коледж Лондона (Imperial College London)
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Учні живуть у пансіонатах при школах. У цих же пансіонатах
залишаються на ніч досвідчені та дбайливі співробітники.
Діти цілодобово знаходяться під наглядом чергових
співробітників. Обидві школи надають своїм учням безпечні
умови навчання і відпочинку. Вони забезпечують триразове
харчування з різноманітним вибором страв.
Під час літньої програми наші студенти отримують
приголомшливу можливість накопичити знання і розвинути
свої особисті якості та здібності. Як сказала одна з матерів:
«Мій син дійсно подорослішав за це літо!»

КУРСИ ПІДГОТОВКИ PRE-GCSE У ШКОЛІ ВЕЛЛІНГТОН
Цей курс призначений для учнів віком від 13 до 16 років.
Учні проходять обов'язкову програму англійської мови та
10 інших предметів. Викладачі з усіх предметів приділяють
основну увагу термінології англійської мови і знайомлять
із навчальними навичками, необхідними для подальшого
навчання в британській системі освіти. Вивчення
природничих наук проводиться в лабораторіях, де студентів
навчають проводити експерименти. Також є вечірні лекції, на
яких розповідають про те, як успішно здати випускні іспити
(GCSE) і адаптуватися до наступного ступеня навчання.

Урок хімії

Школа Веллінгтон

Time
8.00
9.00 – 10.30

MONDAY
Breakfast
English

10.30 – 11.00
11.00 –
12.30
12.30 – 1.30
1.30 – 3.00

Break
Physics

3.00-3.15
3.15 – 4.45

Break
Biology

5.00 – 6.00

Sport for all

6.00 – 7.00
7.00 – 8.00

Dinner and emailing time
Supervised Homework in classrooms and Academic Conversation Practice with British Student Hosts

8.00 – 9.30

Social Activity: Lecture: Life
Team-Building
in Boarding
Games
Schools
Return to Boarding Houses
Lights out

9.30
10.00

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

Business

Geography

Full-day trip to
Longleat. Visit
Safari Park, tour
the 400-year-old
house, play on
the tourist
attractions

Art

History

Break
English

Maths

Choose one of
many
Sunday Clubs

Chemistry

Lunch and emailing time
Chemistry
Physics
English

Maths
English

Lunch and emailing time
ICT
Drama
Break
English

Drama

English

Sport for all

Free time for
homework, sport
or games

Free time for
homework, sport
or games

Free time for
homework, sport
or games

Social Activity:
Ten-Pin
Bowling

Local trips for
shopping or
beach, or sport
or cinema; or
free time at
school
Optional social
activities: video,
board games,
sport

ПРИКЛАД РОЗКЛАДУ

КУРСИ ПІДГОТОВКИ PRE-A-LEVEL/PRE-IB У КОЛЕДЖІ ЛОРД ВОНДСВОРТ
Цей курс призначений для учнів віком від 16 до 18 років. Усі
студенти обов'язково вивчають англійську мову і театральне
мистецтво, а також вибирають ще 3—5 інших предметів з
10 або більше можливих. Також є вечірні лекції з розвитку
навчальних навичок; з підготовки до подачі документів до
ВНЗ; про те, як потрапити в кращі університети; а також лекції,
що допомагають у виборі професії та плануванні кар'єри.

Пансіон для дівчаток

Наші студенти на лекції в Кембриджському університеті

Time

MONDAY

8.00

Breakfast

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

9.00-10.30

Economics/
Business Studies

10.30-11.00

Break

English

Physics

Drama

Physics

11.00-12.30

English/
Geography

English

Chemistry

English/
Geography

Chemistry

12.30-1.30

Lunch

1.30-3.00

Drama

3.00-3.15

Break

Maths

English

English

English/History/
Psychology

3.15-4.45

Biology/Art/ICT English/History/
Psychology

5.00-6.00

Sport

Economics/BS

Biology/Art/ICT Maths

6.00-7.00

Dinner

7.00-8.00

Supervised Homework and conversation practice with British Student Hosts

8.00-9.30

Social Activity:
Speed Chatting

9.30

Return to Boarding Houses

10.30

Lights out

Lecture: How to
get to a Top
University

Option: Further
Maths
Workshop

Option: Theory
of Knowledge

Social Activity:
Fashion Show

SATURDAY

SUNDAY

10.30 Brunch
Full-day trip to
Cambridge,
including visit to 11.30-3.00
Colleges and
Shopping Trip
talk from
Cambridge
professor.
4.00-5.30
Sunday Clubs
and Life Skills

Social Activity:
Movie Night
(optional)

Optional social
activities and
sport

ПРИКЛАД РОЗКЛАДУ
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ЛІТНІ КУРСИ ETHERTON EDUCATION
Peter Etherton

Etherton Education проводить літні академічні курси в
британських школах-пансіонах протягом 12 років.
Директорами компанії є Пітер і Енн Етертони, професійні
педагоги, які мають більше 40 років досвіду викладання
англійської мови. Наші курси включають 30 годин навчання
на тиждень. Студенти можуть вивчати не тільки англійську,
але й ще 10 основних навчальних предметів. Крім
навчальних занять дітям пропонується різноманітна
програма спортивних і розважальних заходів, клубів та
екскурсій. Курси забезпечують інтенсивне навчання, яке
підвищує успішність учнів і розвиває їх особистісні якості, в
першу чергу впевненість в собі.

BA (Hons), MA (Lond.), MA (Lancs.)

Author of Oxford English and over
100 other textbooks. Former teacher
at the Chinese University of Hong
Kong. Former British Council ELT
Specialist and IELTS Examiner.

Anne Etherton
BA (Hons), Dip. Ed., MA (Lancs.)

Experienced teacher in schools in
Britain and Hong Kong. Former
Principal of Taunton International
Study Centre. International
education consultant.

РОЗТАШУВАННЯ
• ЕДИНБУРГ

✤ 4-тижневі і 8-тижневі академічні літні курси
✤ Інтенсивний курс англійської мови
✤ Розмовна практика з британськими
студентами 50 годин на тиждень

• МАНЧЕСТЕР
• БІРМІНГЕМ
• КЕМБРИДЖ

ОКСФОРД

•

ВЕЛЛІНГТОН

•

•

• ЛОНДОН

КОЛЕДЖ ЛОРД ВОНДСВОРТ

Коледж Лорд Вондсворт знаходиться в 45 хвилинах їзди від
лондонського аеропорту Хітроу. До школи Веллінгтон від
Хітроу можна доїхати за дві з половиною години.

✤ Вивчення математики, фізики, хімії, біології,
економіки, бізнесу, мистецтва, історії,
географії та інших предметів
✤ Підготовка до GCSE, A-Levels і IB
✤ Кваліфіковані викладачі
✤ Свідоцтво про закінчення курсу, відомість
успішності й альбом випускників
✤ Адаптація до життя в школі-пансіоні
✤ Різноманітні спортивні споруди

Як подати заявку?

Зайдіть на наш веб-сайт, де ви знайдете онлайн-заявку і
повний опис наших умов і положень.

✤ Відвідування кращих університетів
✤ Почуття впевненості щодо навчання у
Великобританії
✤ Безпечні умови навчання і відпочинку
ВІЗИ

Etherton Education має партнерські угоди більш ніж із 120 школамипансіонами Великобританії. Це партнерство допомагає учням
отримати дитячу студентську візу. Вони можуть подавати заявку
на одну візу для літніх курсів та подальшого навчання в школі.
(Студентам з ЄС віза не потрібна. Студенти, які виїжджають додому
після літніх курсів, можуть подавати на дитячу гостьову візу.)

Курси для розумних студентів!

Ця брошура містить короткий опис наших курсів. Для
отримання повної інформації відвідайте наш веб-сайт.

ШТАМП АГЕНТСТВА

Телефон: +44 (0)1823 672388
Факс: +44 (0)1823 673187
Адреса електронної пошти: info@ethertoneducation.com
Веб-сайт: www.ethertoneducation.com
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