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Lancaster Languages on pieni kielikoulu Luoteis-Englannissa. Tarjoamme erilaisia kielikursseja
seuraavasti:

Englannin intensiivikurssit
Lyhyet intensiivikurssimme on suunniteltu erityistarpeisiisi olosuhteesi huomioiden. Tavoitteena on
maksimoida kielitaitosi kehittyminen ja itseluottamuksesi.
Jokainen kurssi:




räätälöidään erityistarpeisiisi
toteutetaan yksilö- tai pienryhmäopetuksena
perustuu "täydellisen kielikylvyn" metodiin

Ohjelma kestää tavallisesti viikon tai kaksi. Opetustunteja on aina 30 viikkotuntiin asti.
Räätälöidyt kurssit
Kurssillamme voit kehittää joko yleisiä englannin kielen taitojasi, tai opinnoillasi voi olla jokin
erityistarkoitus, kuten:






parantaa viestintätaitojasi kansainvälisten asiakkaiden tai kollegojen kanssa
virkistää kielitaitoasi englannin opettajana
päästä englanninkieliseen yliopistoon
osallistua täydemmin kansainvälisiin liike-elämän kokouksiin
kehittää taitoasi suullisten esitysten pitäjänä

Mitkä tahansa ovatkin tavoitteesi, autamme Sinua saavuttamaan ne tarjoamalla käytännön
kielitaito-ohjelman toiveidesi ja tarpeidesi mukaan.
Yksilö- tai pienryhmäopetus
Jokainen ohjelma sisältää
 puhumista
 kuunteluharjoituksia
 lukemista
 kirjoittamista

ja kehittää samalla
 kielioppia
 sanastoa
 käytännön kielitaitoa (esimerkiksi
tilanteeseen sopivan puhetavan valinta)

Yksilö- ja pienryhmäkurssien suuri etu on, että jokainen kurssi suunnitellaan yksilöllisten tarpeittesi
mukaan – ottaen huomioon kurssin sisältö, vaikeustaso, etenemisnopeus ja oppimistyyli. Tällä tavalla
edistyt nopeasti ja oppimistulokset ovat pysyviä.

Täydellisen kielikylvyn metodi
Tämä metodi on hyvin tehokas tapa oppia kieltä. Pääperiaate on, että kurssin aikana kuulet, puhut,
luet ja kirjoitat ainoastaan opettelemaasi kieltä ja yrität välttää äidinkielesi käyttöä. Tulokset ovat
hämmästyttäviä. Itseluottamuksesi kasvaa dramaattisesti ja pian huomaat jopa ajattelevasi
opettelemallasi kielellä.
Majoitus
"Täydellinen
kielikylpy"
-paketissa
tarjoamme
mahdollisuuden
asua
valitsemamme
isäntäperheemme luona. Siellä voit harjoittaa englannin kielen taitoasi erilaisessa sosiaalisessa
ympäristössä ja saada tuntuman brittiläiseen kulttuuriin ja elämäntyyliin. Jos haluat, voimme myös
järjestää hotellimajoituksen tai "bed-and-breakfast"-majoituksen.
Kulttuurivierailut
Kursseilla voidaan järjestää kulttuurivierailuja paikallisiin kiinnostaviin kohteisiin – joko Lancasteriin,
Manchesteriin, Liverpooliin tai Järvialueelle. Voimme myös järjestää vierailuja jalkapallo-otteluihin,
klassisen musiikin konsertteihin, teatteriin tai tietenkin käynnin kuuluisaan englantilaiseen pubiin,
mainitaksemme vain muutamia mahdollisuuksia.
Missä kurssimme sijaitsevat?
Useimmat kurssimme toteutetaan Lancasterin toimitiloissamme. Järjestämme kuitenkin mielellämme
kursseja myös muissa paikoissa, kuten konferenssitiloissa tai työpaikoilla, joko Britanniassa tai
muualla. Ota yhteyttä kysyäksesi yksityiskohdista.
Jos tulet kurssille Lancasteriin, voit lentää Manchesteriin, Liverpooliin tai Blackpooliin ja tulemme
Sinua vastaan lentokentälle ja viemme sinut majoituspaikkaasi.
Lupauksemme Sinulle
Lancasterin kielikoulussa tavoitteenamme on varmistaa, että saat mahdollisimmin suuren
hyödyn ja ilon tarjoamistamme kieliopinnoista. Tämän vuoksi työskentelemme tiiviisti
kanssasi luodaksemme juuri Sinulle sopivan kurssin.
Tule Lancasterin kielikoulun intensiivikurssille ja hämmästyt edistymistäsi!
Tässä muutamia oppilaidemme kommenteja kursseistamme:
"...hyvin kokenut, tehokas ja rohkaiseva kielenopettaja, ja erityisen ammattitaitoinen ja luotettava".
Filosofian tohtori Karin Tusting, Kielitieteen ja englannin laitos, Lancasterin yliopisto.
"Lancasterin kielikoulu tarjosi kuuden kuukauden kurssiohjelman ulkomaisille työntekijöillemme, jonka
avulla he oppivat englannin alkeet.” Brian Green, toimitusjohtaja, First Subsea Ltd, Lancaster.
"...omistautunut ja asiantunteva opettaja, joka on hyvin kärsivällinen ja jolla on eloisa huumorintaju".
Bengt Andersson, Ruotsin ilmavoimat.

