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Oferta kursów języka angielskiego w Wielkiej Brytanii (dla osób powyżej 16
roku życia)
Co roku tysiące ludzi z całego świata przyjeżdża do Wielkiej Brytanii, aby studiować język angielski. To świetna okazja,
aby porozmawiać z innymi uczniami z całego świata, poznać różne kultury i tradycje oraz budować międzynarodową
sieć znajomych. Największą zaletą studiów w Wielkiej Brytanii jest to, że studenci są narażeni na różne angielskie
akcenty i dialekty, które pomagają rozwijać swoje umiejętności słuchania. Muszą używać języka angielskiego
gdziekolwiek się znajdują i niezależnie od tego, co robią.
Wielka Brytania jest bogata w historię i kulturę, od brytyjskiej monarchii do Williama Szekspira, Stonehenge i Harry
Potter. Przyjazd do Wielkiej Brytanii daje studentom możliwość nie tylko nauki nowego języka, ale także odkrycia
tysięcy lat dziedzictwa.
Poza tym, że jest idealnym miejscem na naukę, Wielka Brytania jest fantastycznym miejscem do podróżowania po
okolicy. Istnieje wiele różnych miejsc do odwiedzenia z tętniących życiem nowoczesnych miast, do malowniczej okolicy
i oszałamiającej linii brzegowej. Jest coś dla każdego. Studia w innym kraju, z dala od domu, rozwijają szereg ważnych
umiejętności życiowych, w tym: zaufanie, niezależność, komunikację i odpowiedzialność. Przede wszystkim studia w
Wielkiej Brytanii zapewniają studentom całkowite zanurzenie we wszystkich rzeczach brytyjskich - od kultury, po
historię, turystykę i ludzi. Idealny sposób na nauczenie się języka angielskiego.
Effective English (Cambridge lub Londyn)
To kurs ogólnego języka angielskiego dla osób od 16 roku życia, rozwijający wszystkie umiejętności językowe na
poziomie od początkującego (A1) do zaawansowanego (C2).
IELTS Exam Preparation (Cambridge lub Londyn)
To kurs skierowany dla osób od 16 roku życia, które pragną przygotować się do egzaminu IELTS. Na tym kursie
minimalny poziom językowy to B1 (średnio zaawansowany).
Business English (Londyn)
To kurs dla osób powyżej 21 roku życia na jakimkolwiek etapie swojej kariery poszukujących spersonalizowanego
programu, który poprawi ich umiejętności językowe i pozwoli rozwijać karierę w międzynarodowym środowisku.
Minimalny poziom językowy to B1 (średnio zaawansowany).
Wszystkie te kursy obejmują 15 lekcji nauki tygodniowo. Zajęcia rozpoczynają się w każdy poniedziałek a minimalna
długości kursu to 1 tydzień.
Dodatkowo kurs można rozszerzyć o 5 lub 10 lekcji tygodniowo wybierając jeden z następujących dodatkowych
modułów:
1. SKILS
Koncentrując się na konkretnej umiejętności szybszego osiągnięcia celów nauczania, poprzez wybór
odpowiednich warsztatów umiejętności językowych, można rozwijać jeden obszar lub połączyć dwa lub
więcej przy dłuższym pobycie:
a) przygotowanie do egzaminu
b) mówienie i słuchanie
c) czytanie i pisanie
2. BUSINESS STUDIES
To prawdziwe wyzwanie dla umiejętności językowych. W trakcie nauki poruszane są tematy ze świata biznesu
takie jak: przedsiębiorczość, innowacje, negocjacje, pisanie planu biznesowego, tajniki skutecznego
marketingu i zarządzanie zmianami biznesowymi.
3. 1 TO 1 TUITION
Zajęcia indywidualne prowadzone przez nauczyciela idealnie dostosowane do potrzeb i celów kursanta.
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Language in Action
Program Language in Action to stworzenie kursantom możliwości uczestnictwa i doskonalenia umiejętności
językowych w różnych sytuacjach rzeczywistych (wycieczki, wyjście do sklepu, kina, klubu).

Cennik (koszty nauki)
Rodzaj kursu
EFFECTIVE ENGLISH 15
IELTS EXAM PREPARATION 15
EFFECTIVE ENGLISH 20
IELTS EXAM PREPARATION 20
EFFECTIVE ENGLISH 20
IELTS EXAM PREPARATION 20
EFFECTIVE ENGLISH 25
IELTS EXAM PREPARATION 25
EFFECTIVE ENGLISH 25
IELTS EXAM PREPARATION 25
BUSINESS ENGLISH 15

15 lekcji w tygodniu
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Moduł dodatkowy - 5
lekcji

Moduł dodatkowy 5 lekcji

Cena za 1
tydzień kursu

-

-

329 GBP

SKILLS lub
BUSINESS
STUDIES

-

399 GBP

1 TO 1 TUITION

-

629 GBP
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469 GBP

1 TO 1 TUITION

SKILLS lub
BUSINESS
STUDIES

699 GBP

-

-

399 GBP

BUSINESS ENGLISH 20

BUSINESS
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-

469 GBP

BUSINESS ENGLISH 20

BUSINESS
ENGLISH

1 TO 1 TUITION

-

699 GBP

BUSINESS ENGLISH 25

BUSINESS
ENGLISH

SKILLS

BUSINESS ENGLISH 25

BUSINESS
ENGLISH

1 TO 1 TUITION

BUSINESS ENGLISH 25

BUSINESS
ENGLISH

1 TO 1 TUITION

SKILLS lub
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STUDIES
SKILLS lub
BUSINESS
STUDIES
1 TO 1 TUITION

539 GBP

769 GBP
999 GBP

Cennik zakwaterowania – (pobyt u rodziny, śniadanie, obiadokolacja – codziennie, lunch – w weekendy)
Cambridge – 190 GBP na tydzień
Londyn – 235 GBP na tydzień

Opłaty dodatkowe
95 GBP – opłata rejestracyjna
50 GBP na tydzień – opłata sezonowa (od 2 lipca do 12 sierpnia)
ZAPRASZAMY

