Montreal
Városrész:

Montreal, City, St. Catherine Street

Helyszín:

Az iskola a Faubourg bevásárló sétányon található. Saját lépcsősor vezet az
éttermi részhez. A Guy metró állomás és a buszok a sarkon találhatóak. Az
iskola könnyen elérhető a lakóhelyektől a kiterjedt metró hálózat miatt.
Néhány utcányira helyezkedik el Mont Royal és Old Montreal.
30, 25, 20
Délelőtt és délután
max 14 / csoport
/*5 csillag*/

Óraszám / hét:
Időszak:
Csoportlétszám:
Minőség:
Választható kurzusok:
•
•
•
Munkalehetőség:

General English / Általános Angol
General French / Általános Francia
International Business English / Nemzetközi üzleti angol
Az iskola újonnan indított Co-op programja (ez nyiljon) keretében
lehetőség van a tanulmányok befejezése után különböző
diákmunkákat vállalni. Magabiztos francia nyelvtudás kötelező.

Az intézmény egy kanadai iskolalánchoz tartozik és mind a négy jelentős nagyvárosban képviselteti magát.
Kanada első privát nyelviskoláiként mára már a legnagyobbak közé tartozik az oktatási piacon.
A Montreal-i a legrégebbi iskola a láncolat közül. 1962-ben alapították. Az iskolában az angol mellett
franciául is lehet tanulni. Rendkívül igényes, barátságos hangulatú, nagy nyelvoktatási tapasztalattal
rendelkező intézmény. Az iskola célja mindannak a személyes figyelemnek és egyéni segítségnek a megadása a
diákok számára, mely annyira fontos az angol vagy a francia nyelv tanulásánál. Magasan képzett tanárok
segítik a diákokat, akik felismerik az egyéni tanulási igényeket, és hatékonyan segítik a minél gyorsabb
nyelvi fejlődést. Az iskola népszerűségének titka, talán „rugalmas és diákbarát” oktatáspolitikája, mely a
tanulni és dolgozni vágyó diákok igényeit is figyelembe veszi. Kurzusaik a teljesen kezdő szinttől a
legmagasabbig igen népszerűek a diákok körében. Az iskola sikerének fő titka a gyakorlatias és
teljesítményorientált iskolavezetési szemléletmód.
Személyes tapasztalat: Ez az iskola egy jól felszerelt, szervezett, rendezett, és áttekinthető intézmény,
barátságos és segítőkész adminisztratív csapattal. Diákjaink beszámolói alapján bátran állíthatjuk, hogy a
tanulás sikere, nemcsak a szép és barátságos környezetben, hanem az oktatás magas színvonalában rejlik. A
diákmunka lehetőségek kifogyhatatlanok.

