Szkoła Języków Obcych
Program sp. z o.o.
61-701 Poznań , ul. Fredry 1
t e l . ( 61 ) 85 1 9 25 0
f a x. (6 1) 8 5 51 8 06
office@angielskiprogram.edu.pl
www . pro g ra m - b e ll . ed u . pl

Szanowni Państwo,
Miło nam zaproponować Państwu kurs języka angielskiego w jednym z czterech ośrodków w
Wielkiej Brytanii, z których każdy posiada wielowiekową tradycję:
1) Bloxam School, Oxfordshire
2) The Leys School, Cambridge
3) Wellington College, Berkshire
4) Bell St Albans
Bell English jest jedną z najlepiej zorganizowanych i wyposażonych instytucji edukacyjnych
na świecie. Szkoła Program może poszczycić się wieloletnią z nią współpracą.
Kursy dla dzieci i młodzieży wyróżnia spośród innych gwarancja pełnego bezpieczeństwa ich uczestników od
momentu przybycia na lotnisko do chwili opuszczenia kraju po zakończeniu kursu. Na sześcioro dzieci przebywających w
internacie przypada jeden opiekun w ciągu zajęć pozalekcyjnych. Wszyscy uczestnicy są otoczeni opieką przez 24
godziny na dobę.

Nauczyciele, którzy opiekują się dziećmi, to osoby o odpowiednich kwalifikacjach i
doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą. Bell przykłada wagę do wyboru tylko najlepszych
nauczycieli, którzy w czasie lekcji zręcznie połączą indywidualne zainteresowania ucznia z
zaplanowanym programem zadań samodzielnych. Warto tez dodać, że Bell zwraca uwagę by na
danym kursie nie było więcej niż 15% osób tej samej narodowości. Zajęcia pozalekcyjne wypełniają
cały wolny czas, a więc popołudnie i wieczór. Ich różnorodność stanowi o możliwości szerokiego
wyboru.
Lekcje zaprojektowane są tak, aby odpowiadały indywidualnym zainteresowaniom uczniów.
Najlepszą nauką jest zróżnicowanie sposobów przekazywania wiedzy, czyli tzw. ”aktywne nauczanie”.
Poniżej znajduje się zestawienie informacji o kursach. W razie pytań prosimy o kontakt:
office@angielskiprogram.edu.pl, telefon 61 8519250 .
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English Explorer – KURSY LATO 2017
LOKALIZACJA

Bell St Albans

WIEK

12-17

MINIMALNY POZIOM
JĘZYKOWY
DŁUGOŚĆ KURSU

A1

CZAS KURSU
KOPONENTY KURSU
DWUTYGODNIOWEGO

ZAKWATEROWANIE
DOWÓZ Z I NA
LOTNISKO

Bloxham School
12-17

The Leys School
12-17

Wellington
College
12-17

Od 1 do 12
2, 4, 6 lub 8
2, 4 lub 6 tygodni
2, 4 lub 6 tygodni
tygodni
tygodni
Lipiec i sierpień
Lipiec i sierpień
Lipiec i sierpień
Lipiec i sierpień
30 godzin zajęć lekcyjnych
18 godzin zajęć dodatkowych (do wyboru 3 przedmioty po 6 godzin każdy) 27
godzin imprez szkolnych, takich jak gry, konkursy i pokazy.
3 całodniowe wycieczki do miejscu historycznych takich jak Londyn, Oxford, Cambridge i
Stratford-upon-Avon.
internat
London
London Luton
London Gatwick
London
Gatwick Airport
Airport London
Airport London
Heathrow
London
Heathrow
Heathrow
London
Heathrow
Airport London
Airport
Stansted
Airport
Stanst ed
Airport
Ebbsfleet
Eurostar

CENA KURSU
DWUTYGODNIOWEGO

2.285 GBP

2.595 GBP

2.595 GBP

2.595 GBP

Ceny nie obejmują kosztów podróży !!!
Cena kursu obejmuje koszty nauki, pełne wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie, zajęcia dodatkowe, a
także transfer z i na lotnisko (nie dotyczy wszystkich lotnisk).
ZAJĘCIA DODATKOWE
Rodzaj zajęć

łucznictwo, koszykówka, brytyjskie gry szkolne, sporty brytyjskie, piłka nożna, zdrowie i
fitness, pływanie i inne sporty basenowe, tenis ziemny, siatkówka, sztuka i projektowanie,
sztuka kulinarna, taniec, sztuka sceniczna, teatr, literatura brytyjska, kreatywne pisanie,
prezentacje i debaty, doskonalenie umiejętności egzaminacyjnych, film i fotografia,
jeździectwo konne*, golf*

* zajęcia za dodatkową opłatą dostępne wyłącznie w Wellington College

