IRÁNYELVEINK AZ ANGOL NYELV
OKTATÁSÁBAN – OKTATÁSI KÖZPONTOK
A BRITISH COUNCIL SIKERÉLMÉNYEKBEN GAZDAG ÉS ÖSZTÖNZŐ TANULÁSI KÖRNYEZETET BIZTOSÍT TANULÓI SZÁMÁRA.
TANULÓINKBÓL A LEGJOBBAT HOZZUK KI AZÁLTAL, HOGY FIGYELEMBE VESSZÜK EGYÉNI KÜLÖNBSÉGEIKET,
MINDEKÖZBEN ARRA BIZTATJUK ŐKET, HOGY SAJÁT TANULÁSI FOLYAMATUK AKTÍV RÉSZTVEVŐI LEGYENEK.
Kulturális intézetként a nyelvoktatásban elsődleges
szempontként tekintünk az eltérő kultúrák közti megértésre.
Tanítási és tanulási módszereink megfelelnek vállalati
értékeinknek: pozitív kapcsolatokat építünk, közös
megértésen és megegyezésen alapuló, befogadó és
együttműködésre serkentő tanulási környezetet biztosítunk.

bátorítják
tanulóikat, hogy
módszeresen és
rendszeresen
kövessék
figyelemmel saját
fejlődésüket

folyamatos és
építő jellegű
visszajelzést adnak
a tanulók nyelvi
fejlődéséről

felmérésekkel
teszik mérhetővé
a haladást

segítenek
tanulóiknak
feltérképezni
saját, egyénre szabott
és hatékony
önálló tanulási
módszereiket

Tanrendünk folytonosságot és fejlődést biztosít minden
tanulónk részére, bármely életszakaszban kezdjenek is hozzá
angol tanulmányaikhoz a British Councilnál.

a tanulóikkal
együttműködve
elérhető célokat
fogalmaznak
meg

A BRITISH
COUNCILBAN
TANULÓINK NYELVI
TANULMÁNYAI
FELLENDÜLNEK,
MIVEL TANÁRAIK...

a tanulók
szükségleteinek
megfelelő
segédanyagok és
technikai eszközök
széles körét
használják

CÉLUNK
A British Council nemzetközi lehetőségeket
teremt az Egyesült Királyságban és a világ
országaiban élő emberek között, valamint
elősegíti a felek közti bizalom létrejöttét.
TANÁRAINK
Tanáraink rendelkeznek az angol nyelv
tanításához szükséges nemzetközileg
elismert képesítésekkel, és széles körű
tudással és tapasztalattal rendelkeznek.

tájékoztatják
tanulóikat
a tanulási folyamat
irányáról és
céljáról

érzékenyítik
tanulóikat az
eltérő kultúrák
befogadására és
megértésére

pozitív és
befogadó környezetet
biztosítanak, ahol
az órákon a tanulók
segítik egymást, tanulnak
egymástól és
magabiztosan használják
az angol nyelvet

az órákat
érdekessé és
személyessé teszik,
miközben reális
kihívások elé állítják
a tanulóikat

Folyamatos szakmai fejlődést biztosítunk
tanáraink számukra, és szakmai vezetőkből
álló csoportunk támogatását is élvezik,
hogy minél magasabb színvonalú tanulási
élményt nyújtsanak minden egyes diák
részére.
BIZTONSÁGOS ÉS BEFOGADÓ
TANULÁSI KÖRNYEZET
Biztosítjuk, hogy diákjaink és családjuk is
elfogadó környezetben érezzék magukat,
ezen kívül biztonságukról is gondoskodunk.
Garantáljuk, hogy tárgyi és digitális
eszközeink használata biztonságos.
Irányelveink kiterjednek biztonsági,
magatartási és sokszínűségi területekre is,
melyeket garantáltan betartunk.

segítik tanulóikat
pozitív és kitartó
nyelvtanulási
attitűdök
kialakításában

A British Council kiváló minősítést kapott
a gyermekek biztonságát értékelő
nemzetközi szervezettől (Keeping Children
Safe).
www.britishcouncil.org

