Szkoła LAL Londyn



Nauka języka w stolicy Anglii połączona z ciekawym programem zajęć dodatkowych, do idealna opcja dla
każdego kto chce zwiedzić Londyn.



Szeroki wybór kursów w tym kursy w małych grupach, kursy biznesowe oraz egzaminacyjne jak również
programy praktyk zawodowych.



Duży wybór opcji zakwaterowania.



Szkoła zlokalizowana w Twickenham, centrum dzielnicy Richmond-upon-Thames. Rugby Football Union i
Twickenham Stadium jest w odległości krótkiego spaceru od szkoły. Twickenham oferuje również mnóstwo
sklepów i restauracji. .



Ośrodek zajmuje część nowoczesnego budynku, który
został przebudowany specjalnie na potrzeby szkoły. To
kameralny obiekt posiadający dwanaście doskonale
wyposażonych sal lekcyjnych, sale do pracy
indywidualnej oraz bibliotekę.



Doświadczona i wykwalifikowana kadra nauczycielska
realizuje zajęcia w nowoczesny, ciekawy sposób



Ośrodek należy do dużej sieci szkół, posiada wszelkie
wymagane akredytacje i rekomendacje.



Dopłata sezon letni do kursów od 26 czerwca do 28
sierpnia: 15 GBP / tydz.

Kurs językowy
Kurs ogólny standardowy - General English Standard
 20 lekcji (15 godzin),
 maksymalnie 12 osób w grupie
 uczestnicy w wieku: min. 16 lat
 wszystkie poziomy zaawansowania
 międzynarodowe grupy
 zajęcia poranne i popołudniowe
Kurs ogólny w minigrupie – Miningroup English
 20 lekcji (15 godzin),
 maksymalnie 6 osób w grupie
 uczestnicy w wieku: min. 16 lat zwykle 20 +
 wszystkie poziomy zaawansowania
 międzynarodowe grupy
 zajęcia poranne i popołudniowe
Kurs intensywny standardowy- Intensive English Standard
 30 lekcji (22,5 godzin) w tygodniu,
 maksymalnie 12 osób w grupie
 uczestnicy w wieku: min. 16 lat
 wszystkie poziomy zaawansowania
 międzynarodowe grupy
 zajęcia poranne i popołudniowe
Kurs egzaminacyjny IELTS 20 – Examination Preparation








kurs ściśle przygotowujący do certyfikatu ( IELTS 20) 20 lekcji IELTS/tydz
grupy max 10-osobowe
20 lekcji (15 godzin) w tygodniu
uczestnicy w wieku: min. 16 lat
poziomy zaawansowania od B1 intermediate do C1 post advanced
ceny kursu nie obejmują samego egzaminu i dodatkowych materiałów (ok 155GBP)
zajęcia poranne lub popołudniowe

Kurs ogólny standardowy dla uczniów 30+ - General English Standard 30+
 20 lekcji (15 godzin),
 maksymalnie 12 osób w grupie
 uczestnicy w wieku: min. 30 lat

poziomy zaawansowania: B1 i wyższe
 międzynarodowe grupy,
 określone terminy 2-tygodniowe
 zajęcia poranne i popołudniowe atrakcje
Kurs biznesowy English + Business:
 program łączony 30 lekcji w tygodniu (22,5 godzin): 20 lekcji w grupie 12 osobowej kurs ogólny + 10 lekcji w
grupie 6 osobowej angielski biznesowy
 uczestnicy w wieku: min. 18 lat
 poziomy zaawansowania: od B1 intermediate
 międzynarodowe grupy
 zajęcia poranne i popołudniowe
Kurs specjalistyczny English for Specific Purposes
 program dodatkowych 10 lekcji w tygodniu 7,5 godzin), w grupie 12 osobowej
 uczestnicy w wieku: min. 18 lat
 poziomy zaawansowania: od B1 intermediate



międzynarodowe grupy
◦ Finance & Business - 4.02-1.03, 1-26.04 , 28.05-21.06, 22.07-16.08, 16.09-11.10, 11.11-6.12
◦ Law - 7.011.02, 4-29.03 ,24.06-19.07, 19.08-13.09, 14.10-8.11
◦ British Culture - 8.07-19.07

Kurs ogólny popołudniowy – Afternoon English
 10 lekcji (7,5 godzin),
 maksymalnie 12 osób w grupie
 uczestnicy w wieku: min. 16 lat
 wszystkie poziomy zaawansowania
 międzynarodowe grupy
 zajęcia popołudniowe
Kurs IELTS popołudniowy – IELTS+ English
 10 lekcji (7,5 godzin),
 maksymalnie 12 osób w grupie
 uczestnicy w wieku: min. 16 lat
 poziomy zaawansowania od A2
 międzynarodowe grupy
 zajęcia popołudniowe
Kurs egzaminacyjny FCE, CAE, – Examination Preparation








kurs ściśle przygotowujący do certyfikatów w max 10-osobowej grupie
30 lekcji (22,5 godzin) w tygodniu
uczestnicy w wieku: min. 16 lat
poziomy zaawansowania od B1 intermediate do C1 post advanced
długość trwania kursu 6, 10 tyg – w zależności od poziomu zaawansowania
ceny kursu nie obejmują samego egzaminu i dodatkowych materiałów (ok 130GBP)
zajęcia poranne i popołudniowe

Lekcje indywidualne ogólne lub biznesowe



do wykupienia jako oddzielny kurs lub dodatek do kursów grupowych
cena 60 USD/lekcję, (przy wykupie intensywnych pakietów oferujemy zniżki)

Work Experience






kurs językowy intensywny 30 lekcji (22,5 godzin)/tyg. Min 4 tygodnie
uczestnicy w wieku: min. 18 lat
poziomy zaawansowania: od A2 – B1 (dla niektórych spejalizacji)
międzynarodowe grupy

Kurs to połączenie nauki języka z możliwością zdobycia cennego doświadczenia zawodowego. Proponowane staże
odbywają się w wielu specjalnościach i dziedzinach, jest to doskonałe połączenie nauki angielskiego w środowisku
odpowiednim dla przyszłej kariery.
Struktura kursu to minimum 3 tygodnie intensywnej nauki angielskiego + staż w sektorze zatrudnienia, który
odpowiada zainteresowaniom kursantów. Po ukończeniu kursu językowego uczestnicy rozpoczynają staż. Zwykle
odbywa się to bez konieczności zmiany zakwaterowania, w wyjątkowych sytuacjach może zdarzyć się konieczność
przeprowadzki. Aby mieć pewność że będziemy mogli zaoferować odpowiedni staż procedurę zgłoszeniową należy
rozpocząć od napisania testu językowego i przesłania do JPEdukacja CV w języku angielskim.

Zakwaterowanie
Rodzina goszcząca
 pokoje 1 i 2-osobowe, wspólne łazienki
 wyżywienie HB (śniadania i obiadokolacje u rodziny), lub na życzenie B&B
(śniadanie)




rodziny mieszkają w okolicy szkoły, do 30 min komunikacją, ale w szczycie sezonu możliwe jest
zakwaterowanie w odległości przekraczającej 45 min dojazdu
dopłaty za:
 rodzina executive: pokój 1-osobowy z łazienką 30 GBP/tydz
 specjalna dieta : 20 GBP/tydz

Polecane opcje zakwaterowanie:
Allied House Residence ceny od 180 GBP / tydz. - przy szkole
Twickenham Residence ceny od 17- GBP / tydz. - 20 minut autobusem
St. Giles Hotel ceny ok 355 GBP / tydz. - 15 minut pociągiem
Alexander Pope Hotel ceny ok 880 GBP / tydz. - 15 min pieszo
Grosvenor Hall 20 minut pociągiem 240 /tydz pokoje 1 osobowe
Inne opcje zakwaterowania i orientacyjne ceny:
Travelodge Hotel ceny od 160 GBP / tydz.
Park Hotel ceny od 405 GBP / tydz.
Richmond Hill Hotel ceny od 470 GBP/tydz.
Bushy Park Apartment ceny od 560 GBP / tydz.
Teddington Lodge Apartment ceny od 560 GBP / tydz.

Program zajęć dodatkowych
Szkoła organizuje liczne półdniowe i całodniowe wycieczki w godne zobaczenia miejsca. (szczegółowy plan na każdy
tydzień dostępny u doradcy JPEdukacja), oto przykładowe z nich:
Essential London Walk koszt 9 GBP
London Eye koszt 28 GBP
Madame Tussauds koszt 37 GBP
Hampton Court Palace koszt 22 GBP
The Globe Theatre Exhibition & Tour koszt 21 GBP
i wiele, wiele innych atrakcji.

Podróż
Szkoła organizuje odbiór i dowóz z/na następujące lotniska, uwaga godzina transferu ma wpływ na cenę, powyższe
ceny dotyczą transferów na loty w godz 8.00-20.00

Cena w jedną stronę
London Heathrow (LHR)

Od 75GBP

London Gatwick (LGW)

Od 105GBP

London Luton (LTN)

Od 160 GBP

London Stansted (STN)

Od 160 GBP

