
Select English - Cambridge Juniors
wiek: 14 - 17 lat

ośrodek czynny: 25.06-8.07; 9.07-22.07; 23.07-5.08; 6.08-19.08.2023
pobyt  2, 4, 6 lub 8 tyg (niedziela - sobota)

 Szkoła Select English została założona w 1991 r. Należy do
małej  sieci  szkół  z  ośrodkami  w  Cambridge  i  kilkoma
kampusami letnimi.

 Nasi  klienci  cenią  w  tej  szkole  kameralne  warunki,
doskonałą lkalizajcę i możliwość korzytania z atrkacji jakie
daje  akademickie  Cambirdge,  entuzjastyczną  kadrę
opiekunów. 

 Wszystkie  placówki  posiadają  akredytację  British  Council
oraz są członkami English UK.

 Zajęcia odbywają się w międzynarodowych grupach

 W każdej grupie jest maksymalnie 12 osób

 Szkoła  Cambridge  położona  jest  niedaleko  dworca  kolejowego,  około  10  minut  spacerem  od  centrum
miasta.

 Zajmuje cztery wiktoriańskie budynki położone obok siebie. Do dyspozycji uczestników jest uroczy ogród, w
którym odbywa się część zajęć pozalekcyjnych

 Dla  osób,  które  chcą  nauczyć  się  czegoś  więcej  niż  języka  proponujemy  program  English  Academy
intensywne zajęcia z języka ogólnego , English + Football  intensywne treningi piłki nożnej , English Plus  10
angielskiego ogólnego i 10 lekcji tematycznych, tematy do wyboru: Art, Musical Theatre, Science, Young
Leaders.



Kurs językowy 

Kurs Juniors 
 20  lekcji w tygodniu, 
 maksymalnie 12 osób w grupie
 Główne zagadnienia: konwersacja, słownictwo, gramatyka, praca z tekstem
 uczestnicy w wieku od 14 do 17 lat
 wszystkie poziomy zaawansowania
 międzynarodowe grupy
 1 lekcja = 60 minut

Przykładowy program 2 tygodniowego pobytu dla uczestników kursu Juniors poniżej: 

Kurs English Plus 
 20  lekcji w tygodniu w tym 10 lekcji (po 60 minut) języka

angielskiego oraz 10 z wybranego przedmiotu. Program 
English Plus Science , English Plus Musical Theatre, English
Plus Art  lub English Plus Young Leaders

 maksymalnie 12 osób w grupie
 uczestnicy w wieku od 14 do 17 lat
 wyższe poziomy zaawansowania
 międzynarodowe grupy
 1 lekcja = 60 minut

UWAGA! Program English Plus wymaga znajomości języka na
poziomie min. średniozaawansowanym 
Dopłaty w zależności od wybranej opcji dopłaty: 
Science 90 GBP za 2 tyg 
Musical Theatre 90 GBP za 2 tyg 
Art 90 GBP za 2 tyg 
Young Leaders 250 GBP za 2 tyg 

English Academy jako opcja dodatkowa :
Do kursu Juniors i English Plus można dokupić dodatkowe zajęcia językowe w małych grupach max. 4 osobowych. 
Dodatkowe zajęcia z wybranej tematyki 2 sesje po 1,5 godziny w tygodniu . Dodatkowe lekcje 3 po 60 min w tygodniu 
dopłata 115GBP / tydz. 



Kurs English+ Football Academy  

Uczniowie wybierający program English Plus dzielą zakwaterowanie i
biorą  udział  w  zajęciach  dodatkowych  z  osobami  będącymi  na
standardowym kursie. Dodatkowo, w każdym tygodniu popołudniami
odbywają się 4 treningi (2 razy po 2 sesje) realizowane w małych,
maksymalnie 4 osobowych grupach. 
Kurs  English  +  Football  są  dostępne  zarówno  dla  chłopców  jak  i
dziewcząt  o  wszystkich  poziomach  umiejętności.  Zajęcia  obejmują
techniczne  i  taktyczne  rozwijanie  umiejętności  graczy,  porady
żywieniowe.  Sesje  coachingowe  polegają  na  rozgrzewce  i  grach
reakcyjnych,  a  następnie  ćwiczeniu  technik  .  Zajęcia  prowadzą
wyszkoleni  trenerzy  angielskiego  futbolu  mają  doświadczenie  w
zajęciach z dziećmi i młodzieżą. 
dopłata 200 GBP / tydz.

Przykładowy program 2 tygodniowego pobytu dla uczestników kursu  English+ Football Academy  poniżej

Zakwaterowanie
Możesz zamieszkać u brytyjskiej rodziny goszczącej lub w jednej ze szkolnych rezydencji.
Rodzina goszcząca:
Będziesz dzielił pokój z innym uczestnikiem kursu, który nie mówi w Twoim ojczystym języku. Poznasz życie codzienne i
zwyczaje brytyjskiej rodziny, a podczas wspólnych posiłków będziesz ćwiczył swój angielski. Śniadania i obiadokolacje
będziesz jadł z rodziną, lunch natomiast  otrzymasz w szkole. Raz w tygodniu będziesz mieć możliwość zrobienia prania.

• pokoje 2-osobowe; gwarancja współlokatora o innej narodowości  
• wyżywienie: śniadania, lunche (w szkole) i obiadokolacje
• raz w tygodniu będziesz mieć możliwość zrobienia prania.   

Rezydencja szkoły:
6  akademików,  wszystkie  w  odległości  spaceru  (20-25  minut)  od
szkoły. Rezydencje  przydzielane  są  na  zasadzie  kto  pierwszy,  ten
lepszy.  Możesz  wybrać  pobyt  w  pokojach  dwuosobowych  lub
pokojach jednoosobowych w zależności od zarezerwowanego kursu.
W niektórych rezydencjach latem dostępne są pokoje trzyosobowe o
które  należy  poprosić  przy  rezerwacji.   Chłopcy  i  dziewczęta  są
zakwaterowani  na  osobnych  piętrach  pod  nadzorem  opiekunów
domów. Pokój wspólny dla studentów w każdym domu WiFi . Należy
zabrać własne ręczniki 

• pokoje   wspólne 2-3  os (gwarancja  współlokatora o innej
narodowości) lub   1 -osobowe; 

• wyżywienie: śniadania, lunche (w szkole) i obiadokolacje 
• raz w tygodniu będziesz mieć możliwość zrobienia prania.  



Program zajęć dodatkowych
Program  pozalekcyjny  zaprojektowany  jest  tak,  alby  każdy  uczestnik  poznał  jak  najwięcej  atrakcji  Cambridge.
Codziennie  odbywają  się  zajęcia  sportowe  i  integracyjne,  raz  w  tygodniu  (zwykle  w  soboty)  uczniowie  jadą  na
wycieczkę do Londynu. 
Przykładowy program zajęć pozalekcyjny w bloku 2-tygodniowym

• Activities  z oznaczeniem £ są odpłatne. Koszt wszystkich odpłatnych zajęć w tygodniu około 30 GBP  (płatne na miejscu)



 Podróż / transport  z i na lotnisko 

Transport z i na lotnisko London Stansted lub London Heathrow w cenie pobytu tylko dla 
- Przylot w niedzielę między 9.00 a 17.00 na lotnisku. 
- Wylot w  sobotę między 9.00 a 17.00. 
Wspólny transport z innymi kurantami, należy liczyć się z koniecznością oczekiwania na lotniku na współpasażerów. 

Na życzenie transport w innych godzinach bądź z innych lotnisk za dodatkową opłatą. 

Londyn Heathrow £155 przejazd w jedną stronę 
Londyn Gatwick £175 przejazd w jedną stronę 
Londyn Stansted £95 przejazd w jedną stronę 
Londyn Luton £105 przejazd w jedną stronę 


