
Szkoła językowa BLS została założona w 1995 roku i

powadzona jest stale przez swojego założyciela w

miejscowości Bury St. Edmunds, niedaleko Cambridge w

Wielkiej Brytanii. Szkoła oferuje kursy dla dzieci,

młodzieży i dorosłych, specjalizuje się także w

przygotowaniach do egzaminów językowych. Polskie

grupy szkolne od lat wyjeżdżają do BLS na programy

językowe, wymiany z brytyjskimi szkołami całorocznymi

lub programy połączone ze stażem w lokalnych firmach.

Kurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży przygotowujących się do egzaminów 8-klasisty czy matury, ale także dla

tych, którzy chcieliby podejść do egzaminu językowego IELTS, FCE lub CAE. Po całym roku nauki zdalnej i braku kontaktu z

żywym językiem, ten program zapewni uczniom mocny trening językowy, utrwali nabyte wcześniej umiejętności i zapewni

mocny start na początek roku szkolnego. autorski program szkoły językowej BLs od lat przygotowuje międzynarodowych

studentów do egzaminów językowych oraz aplikacji na studia w wielkiej brytanii. w tym roku wyjątkowo polscy uczniowie

będą mieli możliwość skorzystania z programu bez konieczności wyjazdu za granicę.

TEMATYKA KURSU

exam
preparation

Project to szkoła językowa z 24 letnią tradycją oraz

firma edukacyjna i autoryzowany partner szkół

językowych, college'ów i uniwersytetów na całym świecie

oferująca wyjazdy językowe oraz całoroczną edukację;

organizator międzynarodowej konferencji edukacyjnej z

warsztatami językowymi dla szkół z całej Polski;

pomysłodawca unikatowych programów językowych w

polsce, realizowanych przez partnerów z zagranicy.

Program językowy

realizowany przez

szkołę językową BLS

BRYTYJSKI PROGRAM JĘZYKOWY w POLSCE dla uczniów szkół średnich 



Program składa się codziennie z 3 bloków tematycznych. Pierwszy z

nich poświęcony jest na ćwiczenie i doskonalenie podstawowych

umiejętności językowych - pisania, czytania, słuchania i mówienia.

Drugi blok skupia się na strukturach egzaminów, omawianiu pytań i

ćwiczeniu odpowiedzi, natomiast trzeci temat zajęć  to praktyczne

ćwiczenie nabytych umiejętności poprzez wypełnianie przykładowych

testów językowych. Uczniowie będą mieli okazję utrwalić zasady

gramatyki, poznać techniki egzaminacyjne oraz zakres słownictwa

niezbędny do zdania części pisemnej oraz ustnej egzaminów.

Ośrodek wypoczynkowy Pod Świerkami położony jest w górnej części

Brennej. Usytuowany jest przy lasku sosnowym, blisko rzeki.

Uczniowie zakwaterowani będą w pokojach 2-, 3- i 4-osobowych z

pełnym wyżywieniem domowej kuchni. Ośrodek wyposażony jest w

basen, siłownię, boiska sportowe, plac zabaw, szałas z grillem oraz

salę gier (bilard i tenis stołowy).

ćwiczone umiejętności
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PROGRAM JĘZYKOWY

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

W CENIE ZAWARTE SĄ:

PROGRAM JĘZYKOWY

Przyjazd BRYTYJSKIEJ KADRY

ZAKWATEROWANIE

CERTYFIKAT JĘZYKOWY

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

POBYT 1 NAUCZYCIELA NA 15 UCZNIÓW

korzystanie z zaplecza ośrodkaWYŻYWIENIE

najważniejsze informacje:

wiek: 14 - 18 lat

zakwaterowanie: ośrodek pod świerkami, brenna

minimalna ilość uczestników: 20 osób

cena promocyjna: 1399 zł 
obowiązuje przy zapisie grupy powyżej 25 uczniów
cena regularna: 1599 zł 

termin: 27.09 - 01.10 / 04 - 08.10 / 11 - 15.10.2021

ORGANIZATOR: BIURO PODRÓŻY JAWORZYNA TOUR KOORDYNATOR: PROJECT TRAVEL WYKONAWCA: BLS


