
 
 

 

Kurs: General English,  
20 x 45 min/tydz. 
 
Wiek: 12 + 
 
Terminy: tydzień w terminie 
styczeń – maj / wrzesień – 
grudzień 2022 
 
Zakwaterowanie: rodzina 
goszcząca 
 
Wyżywienie: FB (3 posiłki dziennie) 
 
Minimalna ilość uczestników: 15 
 
 
 
 
Cena za osobę :  
£ 525 
 
 
Cena obejmuje: 
• zajęcia językowe (15 lekcji 
tygodniowo) 
• materiały dydaktyczne 
• certyfikat ukończenia kursu 
• zakwaterowanie 
• wyżywienie (3 posiłki dziennie) 
• program popołudniowy 
• 1 całodniowa wycieczka   
• 1 półdniowa wycieczka 
• pobyt 2 nauczycieli 
• opłaty rejestracyjne 
• transfer z i na lotnisko 
 
 
Koszty dodatkowe: 
przelot, ubezpieczenie, pobyt 
dodatkowego nauczyciela 
 
Koszty opcjonalne:  
special diet £25, special medical 
needs £25 
 
 
 
 
Zapraszamy do kontaktu 
Patrycja Dziędziel 
patrycja@project-travel.pl 
32 781 8456 / 531 237 405 
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WIELKA BRYTANIA 

General English Kurs składa się z 20 lekcji języka angielskiego, zajęcia odbywają 
się w godzinach porannych i skupiają się na ćwiczeniu i doskonaleniu umiejętności 
niezbędnych do codziennej komunikacji. Program przewiduje naukę czytania, 
pisania, słuchania i mówienia ale także poszerzenie słownictwa i znajomości 
gramatyki. Zajęcia mają formę pracy projektowej, debat i przykładają wagę do 
umiejętności wyrażania własnej opinii i zdania w języku angielskim. 
Zaprojektowane są tak, aby angażować uczniów w kulturę brytyjską poprzez 
warsztaty oraz lokalne wycieczki i zajęcia, aby uczniowie mogli w znaczący sposób 
doświadczyć wszystkiego, co ma do zaoferowania Canterbury. 

 
Co wyróżnia szkołę: 
• Świetna lokalizacja szkoły w centrum Canterbury, 7 minut pieszo od katedry 
• Ponad 14 lat na rynku 
• Akredytacje najważniejszych instytucji międzynarodowych 
• Dostępne także: kursy przygotowujące do egzaminów, biznesowe, medyczne, 

tematyczne oraz conversation club online. 

Zakwaterowanie i wyżywienie Pobyt u rodziny goszczącej w pokoju 2–osobowym 
z prywatną łazienką. Rodziny znajdują się zazwyczaj ok. 5-25 minut spacerem od 
szkoły. Śniadania i kolacje zapewnione są u rodziny, natomiast obiady serwowane 
są w szkolnej stołówce. 
 
Po zajęciach Program obejmuje 5 aktywności popołudniowych i 3 wieczorne, 
podczas których doskonalona jest umiejętność porozumiewania się w języku 
angielskim. Odbywają się w tym czasie zajęcia  integracyjne, kulturowe, rekreacyjne, 
quizy, zwiedzanie miasta, nauka tańca ludowego czy dyskoteka. Organizowana jest 
też jedna całodniowa wycieczka (zazwyczaj do Londynu) oraz jedna półdniowa 
wycieczka w trakcie tygodniowego pobytu. 
 
Organizatorem programu jest szkoła językowa LanguageUK Canterbury. Firma 
Project Travel nie odpowiada za jego realizację. 
 


