
Szkoła Lines ośrodek Downe House  
kursy dla dzieci i młodzieży 6-18 lat 

ośrodek czynny od 5 lipca do 1 sierpnia 

 szkoła  z  olbrzymim  doświadczeniem,
oferująca intensywną naukę języka z bardzo
szeroką ofertą zajęć dodatkowych,  wszystko
pod okiem doświadczonego personelu, z 24
godzinną opieką 

 jedna  z  najbardziej  prestiżowych  szkół  z
internatem w Anglii, położona na terenie 110
akrów wraz z  licznymi  boiskami,  17 kortów
tenisowych,  kryty  basen  z  podgrzewaną
wodą  (25  m),  nowa  sala  gimnastyczna  z
siłownią, teatr oraz wiele innych 

 młodzież na kampusie podzielona jest  na 2
główne grupy wiekowe 6-12 lat i 13-18 lat z indywidualnie dopasowanym programem zajęć
lekcyjnych i dodatkowych, a każda z tych grup na jeszcze mniejsze podgrupy – tak aby dzieci
miały kontakt prawie głównie ze swoimi rówieśnikami. 

 intensywna nauka 32 lekcje tygodniowo, lekcje = 45 minut 
 międzynarodowe grupy, ilość uczniów w klasie nie więcej niż 10, 7 poziomów językowych 
 szeroka  oferta  zajęć  dodatkowych  w  tym  również  tenis,  piłka  nożna  z  profesjonalnym

trenerem Chelsea FC, golf, zajęcia muzyczne. 
 zakwaterowanie w doskonałych warunkach na terenie zamkniętego kampusu  
 jest członkiem English UK oraz uznanego na arenie międzynarodowej stowarzyszenia szkół

akredytowanych British Council, którego zadaniem jest utrzymywanie wysokich standardów
edukacji



Oferowane kursy 

Intensywna nauka w połączeniu z szeroką ofertą zajęć dodatkowych to gwarancja
efektów  językowych  i  miłych  wakacji.  Uczestniczy  kursów  przydzielani  są  do
poszczególnych grup językowych  pod względem znajomości języka, jak również
ze względu na wiek. Dla każdej grupy indywidualnie dopasowany program zajęć. 

 LITTLE LEARNERS: 6-12 lat  (Kids, Teens)
 YOUNG LEARNERS 13-18 lat (Juniors and Seniors)

Dzieci  z  grupy LITTLE LEARNERS mają doskonale zaprojektowany program dla
uczniów w wieku od 6-12 lat. Program ten, choć bardzo intensywny 32 lekcje/
tydzień  będzie  wspierać  naukę  języka   poprzez  zabawę -  w całości  w  języku
angielskim. Szczegółowy program zajęć dla tej grupy dostępny u doradcy JPEdukacja. Dzieci najmłodsze realizują ogólny
program,  natomiast  dzieci  10+  lat  mogą  wybierać niektóre  opcje  dodatkowe.  Starsi  uczestnicy  kursów mają  inne
programy, korzystają z różnych podręczników, specjalnie dopasowanych do zainteresowań młodzieży. 

 Wiek uczestników: Dzieci podzielone są na podgrupy, w których mają odpowiednio dobrane lekcje i atrakcje:
Kids 6-9 lat, Teens 10-12 lat, Juniors 13-15 lat , Seniors 16+ . Szkoła przydziela do grup na podstawie poziomu
znajomości angielskiego i wieku. 

 Międzynarodowe grupy

 Wszystkie poziomy zaawansowania

 Liczba osób w grupie: max. 10 (zwykle około 7 osób w klasie)

 Liczba lekcji w tygodniu: 32 (45-minutowe) - 1 lekcja = 45 min 

 Maluchy 6-9 lat, mają zwykle mniej lekcji ok 6 dziennie, więcej zabawy i wycieczek. Dzienny układ zajęć dla
grup 10+ lat: 4 lekcje ogólne + 4 lekcje warsztatowe  Acquiring

 Lekcje ogólne to zajęcia nastawione na poprawę umiejętności  w zakresie  Speaking, Listening, Reading &
Writing 

 Warsztaty prowadzone są w tych samych grupach popołudniami i w praktyczny sposób przybliżają uczniom
pożyteczne umiejętności z 4 grup (codziennie inna grupa):   

1. DEVELOP (Personal skills) – umiej tno ci osobiste, samoocena, samo wiadomo , ę ś ś ść
odporno  na wp ywy, mi dzykulturowe umiej tno ci.ść ł ę ę ś
2. DISCOVER (Social and psychological skills) – umiej tno ci socjalne i psychologiczne: rozwój ę ś
komunikacji, umiej tno ci interpersonalne, adaptacja do kultury i debatowanie. ę ś
3. CREATE (Management skills) – umiej tno ci zarz dzania: negocjacje, dyskusja, ę ś ą
rozwi zywanie problemów, podejmowanie decyzji ą
4. RISE (Entrepreneurial skills) – umiej tno ci przedsi biorczo ci – rozwi zywanie problemów, ę ś ę ś ą
krytyczne myslenie, komunikacja i budowanie zespo u ł

 Zakwaterowanie i wyżywienie 

• Zakwaterowanie na terenie zamkniętego kampusu w doskonałych
warunkach. Dziewczynki i chłopcy mieszkają oddzielnie.  Pokoiki są
codziennie sprzątane przez personel sprzątający. Pralnia dostępna raz w
tygodniu.

• 16 + pokoje 1 i 2-osobowe
• 13-15 lat pokoje 2 i 3-osobowe 
• 10-12 lat pokoje 2, 3 i 4-osobowe 
• 6-9 lat pokoje wieloosobowe 2 do 5 osób

• 3  zbilansowane  posiłki  główne   serwowane  codziennie  z
uwzględnieniem   wszystkich  wymagań  dietetycznych,  w  tym  diety
wegetariańskiej  oraz innych wymogów zdrowotnych.  Dodatkowo uczestnicy otrzymują dwa razy dziennie
poczęstunek. W trakcie wycieczek suchy prowiant. 

Program zajęć dodatkowych 



Po zajęciach  wszyscy  uczestniczą  w  wielu  różnych  aktywnościach  takich  jak  squash,  tenis,  pływanie,  piłka  nożna,
kolarstwo górskie, koszykówka, wodne polo. Szkoła oferuje również zajęcia z  muzyki, sztuki i teatru oraz dyskoteki i
zajęcia wieczorne. Szczegółowy plan zajęć dodatkowych przewidzianych na każdy tydzień pobytu dostępny o doradcy
JPEdukacja. 
Wycieczki:  w  ramach  programu  oferowane  są  dwie  całodniowe  wycieczki  tygodniowo  1  akademicka  (powiązana
tematycznie  z  zagadnieniami  omawianymi  w  klasie)   i   1  turystyczno-rekreacyjna.  Poniższa  lista  przedstawia
poszczególne tygodnie i planowane dla danej grupy wiekowej wycieczki.

Little Learners - Teens 
6 - 12 / 07 Warwick Castle -  London Eye & Piccadilly
13 - 19 / 07 Longleat House Kidzania & Westfield Shopping
20 - 26 / 07 We the Curious,Bristol Chelsea Stadium Tour & Harrods Shopping
27 / 07 - 02 / 08 Buckingham Palace

Young Learners- Juniors & Seniors
6 - 12 / 07 Bath Abbey & Roman Baths, London River Cruise & Piccadilly
13 - 19 / 07 Graffiti Bristol View from The Shard & Westfield London
20 - 26 / 07 Oxford & Punting Wembley Stadium Tour & London Designer Outlet
27 / 07 - 02 / 08 Buckingham Palace 

Wycieczki  do Londynu – obejmują również London Eye, Zamek w Warwick,
muzeum Mme Tussaud i zakupy na Oxford Street i u Harrodsa. 

Kursanci mogą wybrać się na dodatkowo płatne atrakcje:
– wycieczka w niedzielę do  parku rozrywki Thorpe Park w  tym transport i

bilet wstępu £120,  niedziela 19.07
– wycieczka w niedzielę do  Harry Potter Studio tym transport i bilet

wstępu, £120, niedziela : 12 lub  26.07
– wycieczka w sobotę na musical w Londynie, w tym transport,kolacja i

bilet wstępu – w każdą sobotę – konieczna wcześniejsza rezerwacja  
£175



OPCJA DODATKOWA  Pro Sport 

Dodatkowe zajęcia sportowe są prowadzone przez doświadczonych trenerów zawodowych
• Pro Football with Berkshire Elite FC płatne £250 tygodniowo  
• Pro Sport Tennis with Gosling: płatne £250 tygodniowo   
• Pro Golf with Golf Academy: płatne £350 tygodniowo 
• Pro Music with Professional Musicians: płatne £250 tygodniowo 

Studenci mają 8 sesji w tygodniu, każda po 45 min
Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona sugerujemy zamawianie opcji pro sport przed wyjazdem. 

Podróż / transfer z i na lotnisko 

Przedstawiciel szkoły odbierze uczestnika kursu i dowiezie po zakończeniu pobytu na  wybrane londyńskie lotnisko. Ze
względu na bliskość kampusu sugerowana aranżacja lotu na Heathrow (45 minut od kampusu)- koszt 100 GBP w jedną
stronę.
Zalecany przylot / przyjazd  w sobotę w godzinach 15:00-18:00. (wyjątek niedziela 5.07.2020)
Zalecany wylot /wyjazd w sobotę rano około 10:00-11:00.


