Szkoła CES – Leeds












szkoła z wieloletnią tradycją i doświadczeniem, główny ośrodek działa od 1979 roku
szkoła posiada także ośrodki w Anglii: w Londynie, Oxfordzie, Worthing oraz główną
siedzibę w Dublinie
szkoła posiada akredytację British Council, EnglishUK, ALTO i inne
oficjalny ośrodek egzaminacyjny IELTS (egzaminy odbywają się 2 razy w miesiącu)
Leeds to tętniące życiem, nowoczesne miasto, pośród pięknych wsi, takich jak Yorkshire
Dales, doskonały punkt wypadowy do dowiedzenia Manchester i Liverpool
szkoła znajduje się w centrum miasta, w całkowicie odnowionym Georgiańskim budynku
do dyspozycji uczniów miejsce do samodzielnej nauki i biblioteki, duża sala
komputerowa, WIFI
dobrze wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycielska, szkoła oferuje również
kursy dla nauczycieli języka angielskiego
kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek
1 lekcja = 45 minut

Oferowane kursy
Kurs: General English
Przy wyborze kursu 20 lekcji, zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do
piątku, w godzinach 9:30-11:00 i 11:30 -13:00. Jest to idealny kurs dla osób, które
chciałyby popołudnia poświęcić na zwiedzanie lub na naukę indywidualną. Możesz
wybrać także kurs 30 lekcji w tygodniu – dodatkowe zajęcia wtorek, środa, czwartek
w godzinach 14:00-16:30. Zajęcia są podzielone na dwie części i zwykle będą
prowadzone przez dwóch nauczycieli. Podczas pierwszej sesji nauczyciel koncentruje
się głównie na gramatyce, czytaniu i pisaniu. Druga sesja koncentrując się na
słuchaniu, mówieniu i poszerzaniu słownictwa, wzbogaca również aspekty językowe
używane w sytuacjach rzeczywistych.






Minimalny wiek uczestników: 16 lat
Międzynarodowe grupy
Wszystkie poziomy zaawansowania
Liczba osób w grupie: max. 14
Liczba zajęć w tygodniu w zależności od wariantu kursu:
General English Standard: 20 lekcji (lekcje 45 minutowe)
General English Intensive: 30 lekcji (lekcje 45 minutowe)- w okresie letnim zajęcia popołudniowe mogę
obejmować tematykę Business – kurs Genaral English with Business Option.

Kurs: Combination Course
Zajęcia obejmują kurs standardowy rano + dwa popołudnia po 2,5 lekcji zajęć indywidualnych (w godz 14:00-16:30).
Jest to kurs polecany tym osobom, które chcą maksymalnie wykorzystać pobyt w szkole i skupić się na indywidualnych
problemach językowych. Podczas pierwszej lekcji zajęć indywidualnych, można wypełnić z nauczycielem formularz
analizy potrzeb, pozwoli mu to zaplanować lekcje w zależności od konkretnych potrzeb. To uczestnik kursu jako klient
może dyktować, co chce studiować i poprawiać w toku nauki.






Minimalny wiek uczestników: 16 lat
Międzynarodowe grupy
Wszystkie poziomy zaawansowania
Liczba osób w grupie: max. 14 + zajęcia indywidualne (max.1)
Liczba lekcji w tygodniu: łącznie 25 lekcji (od poniedziałku do piątku) w tym: 20 lekcji w grupie, każda
lekcja po 45 min + 5 lekcji indywidualnych, 1 lekcja = 45 minut, (ilość lekcji indywidualnych można
zwiększyć do max. 10)

Kursy: IELTS Exam Preparation
IELTS to Międzynarodowy English Language Testing System, przeznaczony dla ludzi, którzy chcą studiować w krajów
którym język angielski jest językiem urzędowym. Wyniki testów IELTS uznawane są przez uczelnie i organizacje
zawodowe w Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Nowej Zelandii i na całym świecie. Test złożony jest z czterech
komponentów: słuchanie, czytanie, pisanie oraz mówienie. Szkoła CES Leeds jest oficjalnym ośrodkiem
egzaminacyjnym IELTS. Egzaminy odbywają się w soboty, średnio 2-3 razy w miesiącu. Kurs można rozpoczać w każdy
poniedziałek.
 Minimalny wiek uczestników: 16 lat, Międzynarodowe grupy
 Poziomy zaawansowania od B1+
 Liczba osób w grupie: max. 14
 IELTS Preparation Course: Liczba zajęć w tygodniu 30 w kombinacji 20 lekcji przed południem o tematyce
ogólnej i 10 lekcji po południu przygotowujących do IELTS dodatkowe zajęcia wtorek, środa, czwartek w
godzinach 14:00-16:30.
 IELTS Express 2 tyg (20-31.05, 10-21.06, 15-26.07, 12-23.08): Liczba zajęć w tygodniu 36 w kombinacji 20
lekcji przed południem o tematyce ogólnej i 16 lekcji po południu przygotowujących do IELTS dodatkowe
w godzinach 14:00-16:30.

Oferowane zakwaterowanie
Zakwaterowanie u rodziny goszczącej
Większość uczestników kursu wybiera zakwaterowanie u rodziny. Polecamy tę
opcję jako najlepszy sposób na poznanie brytyjskiego stylu życia z pierwszej
ręki. Codzienne wspólne posiłki z gospodarzami zapewnią studentowi
możliwość prowadzenia swobodnej rozmowy w języku angielskim w
spontanicznych, niewymuszonych sytuacjach. Kolacja odbywa się zwykle
między godziną osiemnastą a dziewiętnastą, co nie ogranicza gościa w
organizowaniu sobie zajęć pozalekcyjnych. Wszystkie rodziny zostały poddane starannemu procesowi selekcji, aby
zapewnić swoim studentom przebywanie w bezpiecznej, przyjaznej i rodzinnej atmosferze. Rodziny zlokalizowane są
zwykle poza centrum miasta.
Pokoje: jednoosobowe bądź 2 osobowe
Posiłki: śniadania i obiadokolacje w tygodniu oraz pełne wyżywienie w weekend
Dopłata za specjalną dietę: 20 GBP/tydz
Rezydencja letnia w Leeds
Liberty Park Living – apartamenty, oddalone od szkoły o około 20 minut i od centrum o ok 10 minut pieszo.

Program zajęć dodatkowych
Szkoła organizuje dla swoich uczniów szereg atrakcji, jak np: zwiedzanie okolicy, udział w lokalnych świętach, gry
sportowe, wieczory w pubie, wieczory filmowe, wyjścia do kina, teatru, na koncerty oraz kręgle. W weekendy
odbywają się płatne wycieczki całodniowe.

Podróż / transfer z i na lotnisko
Szkoła organizuje odbiór z lotniska w Leeds Bradford i Manchester w cenie 80 i 125 GBP w jedną stronkę.

