
English in Cyprus, Cypr - Limassol

 

 Cypr, znany raj na letnie wakacje i dzięki silnym związkom z
Wielką Brytanią stanowi również doskonałe miejsce do nauki
języka angielskiego

 posiada akredytację British Council, English UK oraz AEC
group  

 nowoczesne i jasne sale lekcyjne (18), klimatyzowane, do
dyspozycji uczniów Wi-Fi, biblioteka oraz kawiarenka. 

 główny budynek szkoły znajduje się w centrum miasta
Limassol

 dobrze wykwalifikowana i doświadczona kadra nauczycielska 

 kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek, zajęcia
rozpoczynają się testem kwalifikującym do odpowiednich
grup językowych

 międzynarodowe klasy,  szeroka oferta kursów,
zindywidualizowany program nauczania



Oferowane kursy

Kurs: : Standard English
Jest  podstawowym programem rozwijacym komunikację,  koncentrując  się  na 4  głównych umiejętności:  słuchanie,
mówienie, czytanie, pisanie. Rozbudowujesz słownictwo i poprawiasz swoją wymowę.
Test kwalifikacyjny do odpowiedniej grupy można wykonać w pierwszym dniu w szkole 

 Minimalny wiek uczestników: 16 lat
 Międzynarodowe grupy
 Wszystkie poziomy zaawansowania
 Liczba osób w grupie: max. 15 (zwykle 12)
 Liczba lekcji w tygodniu: 20 (od poniedziałku do piątku) w godz. 9:00-12:15 lub po południu 14:00-17:15 – 
 każda lekcja = 45 min.

Kurs: Intensive English
Intensywna nauka to gwarancja maksymalnego wykorzystania czasu spędzonego na kursie. Zajęcia od poniedziałku
do piątku w godz. 9:00-13:05 popołudniami
Kurs  jest  płączeniem  nauki  języka  ogólnego  z  modułami  tematycznymi  np:  IELTS  preparation,  Business  English,
Communication English

 Minimalny wiek uczestników: 16 lat
 Międzynarodowe grupy
 Wszystkie poziomy zaawansowania
 Liczba osób w grupie: max. 15 (zwykle 12)
 Liczba lekcji w tygodniu: łącznie 25 w tym 20 kursu Standard English + 1 lekcja dziennie z wybranego modułu 
 każda lekcja = 45 min.
 Możliwy Intensive  Combination Course 25 lekcji w grupie + 5 lekcji indywidualnych 

  
Zajęcie indywidualne 
Lekcje indywidualne to gwarancja szybkich postępów w nauce. Zajęcia indywidualne to idealne dopasowanie tematyki 
zajęć do potrzeb ucznia. Szkoła oferuje kurs minimum 5 lekcji, a maksimum 15 lekcji indywidualnych na tydzień. Zajęcia
indywidualne można wybrać jako opcję dodatkową do każdego kursu. 

Kursy Rodzinne:
Urlop I nauka dla całej rodziny.  Rodzice biora udział w kursie dla dorosłych, a dzieci wspecjalnie przygotowanych dla 
nich kursach dla dzieci i młodzieży
Wieczory są wolne od nauki więc można je spędzać we własnym zakresie lub brać udział w atrakcjach przygotowanych 
przez szkołę. 

 Minimalny wiek uczestników: 16 lat dorośli i 5- 15 lat dzieci
 Międzynarodowe grupy
 Wszystkie poziomy zaawansowania
 Liczba osób w grupie: max. 15 (zwykle 12)
 Liczba lekcji w tygodniu: łącznie 20 
 każda lekcja = 45 min.

Kursy letnie dzieci I młodzieży: 
Kurs przygotowany specjalnie z myślą o najmłodszych. Nauka poprzez zabawę i integrację we własnej grupie wiekowej
Dzieci zaangażowane sa w różnego rodzaju projekty jak zajęcia artystyczne, układanie i śpiewanie piosenek, 
odgrywanie ról, rzeźbienie i prace plastyczne itp, które są doskonałą okazją do poznawania i zapamiętywania nowego 
słownictwa. 
Grupy tworzone w podziale wiekowym oraz wg poziomu znajomości języka

 Wiek uczestników:  5- 15 lat (5 – 8 i 9 -15)
 Wszystkie poziomy zaawansowania
 Liczba osób w grupie: max. 15 (zwykle 12)
 Liczba lekcji w tygodniu: łącznie 20 
 każda lekcja = 45 min.



Oferowane zakwaterowanie

Cypr / Limassol to duży turystyczny ośrodek. Szkoła oferuje szeroki wybór opcji zakwaterowania, począwszy od rodzin
goszczących  do  bardzo  ekskluzywnych  hoteli.  Wszelkie  formalności  przy  zamówieniu  każdej  opcji  załatwisz  za
pośrednictwem JPEdukacja, wybierz tylko najlepsze dla Ciebie zakwaterowanie podczas swojego pobytu na wyspie. 

Rodziny goszczące
Wybór tej  formy zakwaterowania  to  unikalna możliwość poznania  stylu  życia  Cypryjczyków i  ich  pogodny ducha i
gościnności. Wszystkie rodziny goszczące są bardzo starannie wybierane przez szkołę. Rodziny mieszkają maksymalnie
20 minut komunikacją od szkoły.  Pobyty dostępne w opcji ze śniadaniem lub ze śniadaniem i obiadokolacją. Pralnia
dostępne są na życzenie. 

 pokoje 1-2 osobowe (pokoje 2 os tylko dla 2 uczniów podróżujących wspólnie)
 1 posiłek dziennie  lub 2 posiłki dziennie

Apartamenty The Blue Crane Hotel Apartments
To kompleks z miłą rodzinną atmosferą. Nowo odremontowany obiekt z nowoczesnym wyposażeniem oferuje wysokiej
jakości, niedrogie zakwaterowanie i jest otoczony przez piękne ogrody. Kompleks położony jest w zabytkowej dzielnicy
Amathus w otoczeniu sklepów, tawern, kawiarni i klubów nocnych, 3 minuty od piaszczystej plaży. 

•  oferuje pokoje:1,2,3 +4 osobowe 
•  każdy apartament z łazienkę 
•  opcja ze śniadaniem, lub z dwoma posiłkami dziennie (kwiecień - październik)
• całodniowa recepcja

Hostel – Lemongrass +16 lat 
Opcja bud etowa dla starszej m odzie y. 15 minut pieszo od centrum Limassol  ż ł ż i pla y, 25 minut od szo y. ż ł

• Pokoje 4-6 osobowe, mieszane lub żeńskie. 
• Możliwość wypożyczenia roweru 8 EUR/dzień lub rowery miejskie 65 EUR/tydzień. 
• Piętrowe łóżka, szafki na kluczyk, miejsce na ładowarkę, I lampka przy każdym łóżku. 
• Pościel I ręczniki zapewnione
• WiFi bezpłatne 
• Ogólnodostępna kuchnia, taras, ogród, miejsce do integracji I grilla. 
• Dobrze wyposażona kuchnia, oprócz garnków, talerzy I sztućców, zapewnione także: Kawa, herbata, 

przyprawy, olej. 

Hotele – szkoła oferuje również szerokę bazę hotelową. Wykaz hoteli dostępny u doradców JPEdukacja 



Program zajęć dodatkowych 

Szkoła organizuje dla swoich uczniów szereg atrakcji. Cypr jako ośrodek turystyczny oferuje liczne  możliwości. Każdy
znajdzie  zajęcie  zgodnie  ze  swoimi  zainteresowaniami.  Za  pośrednictwem  szkoły  (za  dodatkową  opłatą)  można
zorganizować wycieczki do każdego intereującego miejsca na Cyprze m.in. Paphos Ancient Kourion (koszt 35 EUR),
Lefkosia (Nikosia) (koszt 35 EUR) Famagusta i Kyrenia(koszt 50 EUR) oraz wiele innych.

Podróż / transfer z i na lotnisko 

W okresie letnim z Polski istnieje możliwość zamówienia lotów bezpośrednich (bez przesiadki). O szczegóły pytaj w
JPEdukacja 

Transport z i na lotnisko 
LARNACA cena w jedną stronę 90 EUR (wspólny przejazd do 4 osób) 
PAPHOS cena w jedną stronę 90 EUR (wspólny przejazd do 4 osób) 

                             


