BRYTYJSKI PROGRAM JĘZYKOWY w POLSCE dla uczniów szkół średnich

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;

kings education to jeden z liderów na rynku
międzynarodowym w edukacji całorocznej i językowej.
szkoła posiada swoje centra w wielkiej Brytanii i stanach
zjednoczonych. ich programy przygotowują studentów do
aplikacji na najlepsze uniwersytety na programach
gimnazjalnych i maturalnych, a tematyczne kursy
językowe otwierają przed młodymi ludźmi ścieżkę
kariery. dzięki współpracy z project, 4 polskich uczniów
otrzymało w 2021 roku stypendium na naukę w szkołach
całorocznych kings education.

organizator międzynarodowej konferencji edukacyjnej z
warsztatami językowymi dla szkół z całej Polski;
pomysłodawca unikatowych programów językowych w
polsce, realizowanych przez partnerów z zagranicy.

academic
preparation
Program językowy
realizowany przez
szkołę językową
kings education

program językowy
Zajęcia skupiają się na mocnym szkoleniu językowym oraz akademickim aspekcie nauki języka angielskiego. Codzienne
prowadzone są dwa bloki. każdy dzień poświęcony jest na ćwiczenie wybranego tematu- mówienia, słuchania, pisania i
czytania, A w piątek sprawdzany jest postęp uczestników. Drugi blok to zajęcia "UK culture lessons" i "life long learning
skills". Podczas tych warsztatów omawiane są tematy kultury i tradycji brytyjskiej, technik skutecznej nauki oraz
umiejętności prezentacji wybranych tematów w języku angielskim. Podczas zajęć uczestnicy podnoszą znajomość języka
oraz ćwiczą umiejętności niezbędne do codziennej komunikacji oraz egzaminów językowych.

TEMATYKA ZAJĘĆ
popołudniowych

PROGRAM popołudniowy
Program popołudniowy to codzienne zajęcia projektowe. W ciągu
tygodniowego kursu pokrywane są dwa spośród wybranych tematów.
Uczniowie dzieleni są na mniejsze grupy kilkuosobowe. Wszyscy
wspólnie omawiają wybrany temat i związane z nim zagadnienia, a
następnie każda z grup opracowuje projekt związany ze

Environment and
climate change

środowiskiem, zdrowiem psychicznym, światem social mediów czy
równością w otaczającym nas społeczeństwie. Każda grupa musi
zaprezentować swój projekt przed resztą uczestników, co uczy
młodzież umiejętności prezentacji, wypowiadania własnego zdania i
przekonań w języku angielskim.

Mindfulness and
mental health

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
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 4osobowych z pełnym wyżywieniem domowej kuchni. Ośrodek
wyposażony jest w basen, siłownię, boiska sportowe, plac

Equality and
diversity

zabaw, szałas z grillem oraz salę gier (bilard i tenis stołowy).

W CENIE ZAWARTE SĄ:

Social Media

PROGRAM JĘZYKOWY

CERTYFIKAT JĘZYKOWY

przyjazd BRYTYJSKIEJ KADRY

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

ZAKWATEROWANIE

POBYT 1 NAUCZYCIELA NA 15 UCZNIÓW

WYŻYWIENIE

korzystanie z zaplecza ośrodka

najważniejsze informacje:
wiek: 14 - 18 lat
termin: 27.09 - 01.10 / 04 - 08.10 / 11 - 15.10.2021
zakwaterowanie: ośrodek pod świerkami, brenna
minimalna ilość uczestników: 25 osób

cena promocyjna: 1599 zł
obowiązuje przy zapisie grupy powyżej 30 uczniów
cena regularna: 1799 zł

ORGANIZATOR: BIURO PODRÓŻY JAWORZYNA TOUR KOORDYNATOR: PROJECT TRAVEL

WYKONAWCA: KINGS

