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Kakovost,
skrb, 

priložnost

Kakovostno poučevanje
angleškega jezika od leta 1979

Šola angleškega jezika Meridian s ponudbo  
standardnih in intenzivnih jezikovnih tečajev  
omogoča udeležencem doseganje želenih ciljev  
pri znanju angleškega jezika že od leta 1979.

Jezikovne tečaje in ostale programe izvajajo na  
dveh lokacijah: v Portsmouthu in Plymouthu,  
mestih, ki ležita ob južni angleški obali. Majhne  
učne skupine in vse podporne storitve  
omogočajo vsakemu udeležencu najboljše  
možnosti za uspeh.



angleškega jezika od leta 1979

Največja  
velikost 
 razreda
8 oseb

Udeležencem
pomagajo doseči več

Na šoli angleškega jezika Meridian poučujejo 
ljudi z vsega sveta.  Majhne učne skupine so 
temeljnega pomena, saj le tako lahko učitelji 
vsakemu posamezniku namenijo pozornost, ki 
jo ta potrebuje. 

Za udeležence tečajev, ki trajajo štiri 
 tedne ali dlje, izdelajo individualni  
učni načrt (ILP - Individual Learning 
 Plan) za lažje spremljanje napredka. 



Namenjeno 
odraslim - 
kot ste vi

Spreminjanje življenja skozi 
poučevanje angleškega jezika

Na podlagi 35-letnih izkušenj na področju poučevanja  
 vedo, kako oblikovati uspešne programe.

Programi zajemajo naslednje tečaje:  

• tečaje splošne angleščine (15 ali 23-urne tečaje)
• pripravo na mednarodno priznane izpite – IELTS,     
  Cambridge, Trinity in Abitur 
• individualne tečaje 
• tečaje za učitelje 
• tečaje splošne angleščine s prakso na delovnem mestu     
  od dveh do osem tednov (velja za državljane članic EU)



poučevanje angleškega jezika

Dih
jemajoče 

lokacije ob 
morju

Lokacije šol

Šole so na lokacijah, ki nudijo priložnost stika z živim,  
pogovornim jezikom prebivalcev, ki ga slišimo med  
odkrivanjem mesta ali med potepom po zanimivi okolici. Ne 
glede na to, ali imate raje morje ali podeželje, bo izbira  
prava. 

Objekti in prostori šole vključujejo:

• učilnice s tehnološkimi pripomočki za podporo pri           
  poučevanju 
• interaktivnih spletnih dejavnosti za podporo    pri učenju 
• območje za rekreacijo 
• brezplačno brezžično povezavo in računalniške prostore
• študijske prostore in čitalnice 
• 24-urno dežurno telefonsko linijo za kakršnokoli podporo 

London

Portsmouth

Plymouth



Potopite se 
v britansko 

mestno 
kulturo

Plymouth

Plymouth je impresivno obmorsko mesto s čudovitimi  
razgledi obalnega predela, bogato zgodovino, ki še danes 
gosti mnoge svetovne dogodke. Od tod je leta 1620 ladja 
Mayflower izplula na svoje prvo potovanje čez  Atlantik.

Portsmouth

Portsmouth je zgodovinsko pomembno in  privlačno 
obmorsko mesto na južni angleški  obali, poldrugo uro 
od Londona. Portsmouth je  tudi rojstni kraj pisatelja 
Charlesa Dickensa,  nekaj časa sta tu živela Rudyard 
Kipling in  Arthur Conan Doyle. Slednji je v tem mestu  
ustvaril svetovno znani literarni lik - detektiva Sherlocka 
Holmesa.



Varna in 
centralna 
lokacija

Nastanitev po
vaši meri

Izbirate lahko med različnimi možnostmi nastanitve, ki so 
skrbno izbrane in v skladu z visokimi standardi. Naj si bo 
bivanja/e pri družini ali individualen značaj  bivanja v 
univerzitetnem središču, so nastanitve običajno v bližini 
šole, zato je razdaljo možno prepešačiti.

  Za nujne primere je na voljo 24 - urna telefonska podpora. 



Nastanitev pri družini

Nastanitev pri družinah je odlična izbira za tiste, ki želijo biti 
izpostavljeni živemu, pogovornemu jeziku angleških govorcev, 
medtem ko spoznavajo britanski način življenja. Bivanje je urejeno 
pri družinah, ki so vajene gostov iz tujine.

• Standardna nastanitev: eno ali dvo-posteljna soba s 
  souporabo kopalnice in sanitarij,

• Polni penzion: zajtrk, kosilo in večerja

• Polpenzion: zajtrk in večerja, ob sobotah in nedeljah 
  so obroki hladni in vnaprej pripravljeni  

Nastanitev v univerzitetnem 
središču 

Nastanitve v Plymouthu in Portsmouthu so v bližini  
univerzitetnih prostorov in centra mesta ter primerne  
za nakupe in nočno življenje. Idealne so za posameznike,  
ki želijo svoj bivalni prostor.

    Vsaka stanovanjska enota ima ločene sobe s kopalnico,     
    skupno kuhinjo, prostor za druženje in brezžično  
    povezavo. 



središču 
Raziščite 
mesto, 

obalo in 
podeželje

Učenje se nadaljuje 
izven učilnice

Tedenske družabne dejavnosti: 

• orientacijski sprehodi po mestu
• krožek za konverzacijo v angleškem jeziku
• kulturni center 
• družabni večeri v tradicionalnih angleških pubih
• živa glasba in karaoke
• bowling večeri in igranje biljarda
• nakupovalni izleti
• večerje v lokalnih restavracijah

Ob koncu tedna so na voljo organizirani izleti, 
na primer, v London, Stonehenge, Oxford, Tintagel, 
St. Ives, ki niso del osnovne ponudbe, potrebno jih 
je plačati in rezervirati vnaprej.



Urnik

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

9:00 -10:30

9:00 -10:30 

9:00 -10:30 

9:00 -10:30 

9:00 -10:30

Dopoldne Popoldne
odmor 2. ura kosilo 3. ura odmor 4. ura1. ura

30 min

30 min 

30 min 

30 min 

30 min

11:00 -12:30

11:00 -12:30

11:00 -12:30

11:00 -12:30

11:00 -12:30

60 min

60 min 

60 min 

60 min 

13:30 -14:30

13:30 -14:30

13:30 -14:30

13:30 -14:30

15 min

15 min 

15 min 

15 min 

14:45 -15:45

14:45 -15:45

14:45 -15:45

14:45 -15:45

prosti čas

15 ur na teden (od 9.00 do 12.30), do 8 oseb
23 ur na teden (od 9.00 do 15:45), do 8 oseb

Šolnina zajema:

• plačilo za  izobraževanje 
• umestitveni test 
• individualni učni načrt (za tečajnike, ki ostanejo  
  štiri tedne ali dlje)
• mentorstvo za vsakega posameznika, da bi se 
  pri nas čim bolje počutil 
• učno gradivo 
• večerne kulturne dogodke
• 24-urno telefonska linija za nujne primere 
• podelitev certifikatov 

Doseži 
svoje 

jezikovne 
cilje



Šolnina zajema: Dodatne informacije

Tečaji potekajo vse leto, začenši vsak ponedeljek. Šola je zaprta na 
Božič in državne praznike. Več informacij o pogojih poslovanja,  
tečajih in nastanitvenih možnostih si oglejte na spletni strani  
www.meridianenglish.com.

Cenik tečajev:

• izberite si tečaj 
• navedite trajanje bivanja in trajanje tečaja v urah
• izberite tip nastanitve
• navedite želje in posebne potrebe, na primer 
  priporočilno pismo za vstop v državo, storitve v 
  zvezi z nastanitvijo

Cenik

Vrste tečajev

Splošni   
angleški jezik

Priprava na  
izpite (IELTS, 
Cambridge, 

FCE, CAE, CPE, 
Trinity i

Individualni  
tečaji

Tečaji za  
dvojico  

(dve osebi)

Tečaji za  
učitelje

Trajanje

tedenski
tedenski

tedenski

enourni

enourni

enotedenski

Stopnja zahtevnosti

vse stopnje: A1 - C1
vse stopnje: A1 - C1

vse stopnje: B1 - C1

vse stopnje: A1 - C1

vse stopnje: A1 - C1

 stopnje od B1  in 
zahtevnejše

Trajanje tečaja v urah

15
23

23 
(15 ur splošne  
angleščine in 

8 ur za pripravo na 
izpite)

poljubno št. ur   
(na voljo že 1 ura)

poljubno št. ur   
(na voljo že 1 ura)

23

Cena na teden

255 €
320 €

320 €

55 €

60 €

795 €



Nastanitev
Tip nastanitve 

Bivanje pri družini,   
standardna enoposteljna 

 soba   

Soba v študentskem 
središču  in univerzitetnem 

okolju  

Storitve v zvezi z bivanjem 
(posteljnina, brisače,  

kuhinjski pribor)

Polni penzion na teden

210 €

-

-

Pol penzion na teden

190 €

-

-

Samostojno
 (v lastni režiji)

-

240 €

85 €

Vpisnina in drugi stroški
enkratni stroški 

Vpisnina

Garantno pismo za 
ureditev vizuma

Vsi tečajniki, razen če je zajeta v ceno programa

Tečajniki, ki prihajajo iz držav izven EU

85 €

35 €

Vpisnino in druge tarife je potrebno plačati ob rezervaciji.

Za programe, ki trajajo manj kot 12 tednov, mora biti celotni 
znesek vpisnine in drugih enkratnih stroškov plačan v roku 
šestih tednov od prihoda. 

Za programe, ki trajajo dlje kot 12 tednov, je možno sestaviti 
 načrt odplačevanja.

*   Za meseca julij in avgust je za nastanitev pri družini potrebno doplačati 15 €    
    na teden.
** Cenik je veljaven do 31. 08. 2018

Splošni pogoji poslovanja za naše programe (tečaje in nastanitve) so objavljeni 
na  www.premiki.si


