
konwersacje o różnorodnej tematyce rozwijające sprawność i płynność posługiwania się angielskim,

interakcję uczestników z native speakerami przy pełnym zaangażowaniu obu stron,

warsztaty przygotowujące do prezentacji w wybranej tematyce,

projekty przygotowujące do pracy w zespołach,

gry i zabawy, zajęcia sportowe uczące interakcji w języku angielskim.

Oryginalny program interaktywnego kursu angielskiego w standardach brytyjskich, prowadzony przez wykwalifikowaną

kadrę szkoły Language UK. Kurs zakłada 40 godzin lekcyjnych zajęć językowych w tym:

program językowy 

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.

Language UK – brytyjska szkoła językowa akredytowana

przez British Council  oferująca szeroką gamę programów

językowych - np. młodzi przedsiębiorcy, młodzi

menadżerowie, kursy języka ogólnego i specjalistycznego

z różnych dziedzin i dla różnych grup wiekowych.

prowadzi również szkolenia pracowników firm na całym

świecie. W Polsce z sukcesem przeprowadzi  latem 2021

dla firmy Project 4-tygodniowy program ENGLISH

ADVENTURE z ponad 150 uczestnikami. 

Program językowy

realizowany przez

szkołę językową

Language UK 

the 
british 
way

BRYTYJSKI PROGRAM JĘZYKOWY w POLSCE dla uczniów szkół średnich 

uczestnicy programu academic camp 2021



Ośrodek wypoczynkowy Pod Świerkami położony w górnej części

Brennej. Usytuowany przy lasku sosnowym, blisko rzeki.

zakwaterowane w pokojach 3-, 4- i 6-osobowych z pełnym

wyżywieniem domowej kuchni. Ośrodek wyposażony w basen,

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

salę gier (bilard i tenis stołowy).

TEMATYKA ZAJĘĆ
popołudniowych

Travelling 

around the UK 

 

The Royals 

 

British Art, 

street art 

and the Banksy  

 

British Drama

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

cena zawiera:
PROGRAM JĘZYKOWY 40 X 45 MIN/TYG.

KOSZTY PRZYJAZDU KADRY BRYTYJSKIEJ

CERTYFIKAT JĘZYKOWY

MATERIAŁY DYDAKTYCZNEPOBYT 2 NAUCZYCIELi NA 20 UCZNIÓW

ZAKWATEROWANIE 

najważniejsze informacje:

wiek: uczniowie szkół średnich

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

zakwaterowanie: ośrodek pod świerkami, brenna

minimalna ilość uczestników: 20 osób

cena promocyjna: 1600 zł
obowiązuje przy zapisie grupy powyżej 25 uczniów

cena regularna: 1700 zł

ORGANIZATOR: BIURO PODRÓŻY JAWORZYNA TOUR

plan pobytu

British Slang, 

language of 

texting and emoji 

 
KORZYstANIE Z ZAPLECZA OŚRODKA

WYŻYWIENIE

KOORDYNATOR: PROJECT TRAVEL WYKONAWCA: LANGUAGE UK


