Kurs językowy w
ferie zimowe
Cambridge
Od ponad 800 lat
Cambridge jest centrum
kształcenia akademickiego,
symbolem nauczania na
najwyższym poziomie i
jedno z najbardziej znanych
i rozpoznawalnych miast na
świecie. Uniwersytecka
atmosfera oraz codzienny
kontakt z językiem
angielskim sprzyjają
efektywnej nauce.
Studio Cambridge jest
najstarszą i największą
szkołą języka angielskiego w
Cambridge. Jej renoma
sprawia, iż od ponad 60 lat
przyjeżdżają tu studenci z
różnych stron świata. Szkoła
posiada akredytację British
Council oraz zrzeszona jest
w English UK.
Atuty szkoły:
• wyjątkowa wiktoriańska
architektura
• laboratorium naukowe z
bezpłatnym dostępem do
internetu WiFi,
• obiekty sportowe, w tym
kryta pływalnia, oddalone o
10 minut drogi od szkoły,
• kawiarenka szkolna i ogród
szkolny

Program Sir George jest
przeznaczony dla młodzieży
w wieku od 14 do 17 lat,
która chciałaby odwiedzić
Anglię w trakcie ferii
zimowych i uczęszczać na
intensywny kurs językowy.
Kurs intensywny zawiera 28
lekcji, w tym:
20 lekcji w godzinach
porannych od poniedziałku
do piątku (gramatyka,
konwersacje, intonacja,
rozumienie ze słuchu,
umiejętność pisania,
rozumienie tekstu
czytanego) oraz 8 lekcji
popołudniowych w
tygodniu z zakresu
Academic Skills, Global
Leaders, Creative Social
Media, np:
przygotowywanie miniprezentacji, pisanie eseju,
debaty, praca w grupach,
analiza i interpretacja
źródeł, kreatywne
rozwiązywanie problemów,
nauka „czytania między
wierszami”, techniki
niezależnego uczenia się.






28 lekcji w tygodniu, każda
lekcja trwa 45 minut
3 samodzielne sesje
lekcyjne po 45 minut pod
okiem wykwalifikowanej
kadry szkolnej
Nauka w grupach
międzynarodowych.
Maksymalna liczba osób w
grupie: 16

Cena zawiera
 Nauka na kursie
intensywnym: 28 lekcji w
tygodniu
 3 samodzielne sesje
lekcyjne po 45 minut pod
okiem wykwalifikowanej
kadry szkolnej
 Test kwalifikacyjny
 Materiały do nauki
 Certyfikat ukończenia
kursu
 Zakwaterowanie u rodziny
goszczącej: pokój 1/2osobowy
 Wyżywienie: śniadanie,
lunch, obiadokolacja
 Zajęcia pozalekcyjne i
kulturowe
 Transfer szkolny z/na
lotnisko Heathrow w
Londynie w dniu przyjazdu
i wyjazdu
 Pakiet rezerwacyjny i
ubezpieczeniowy - NNW,
KL, bagaż
 Nadzór opiekuna ATAS
Cena nie zawiera
 Transport grupowy ATAS:



pakiet lotniczy Warszawa –
Londyn –Warszawa 1290 PLN
Bilet na komunikację miejską,
koszt biletu wynosi około 20
GBP na tydzień
Koszty testów wymaganych
na wjazd do Wielkiej Brytanii
pokrywają uczestnicy

