
Select English
Coulford (45 minut od Cambridge)

uczestnicy kursów: 10-13 i 13-16 lat 
Pobyty 2 lub 4 tygodniowe : 5.07-18.07 i 19.07-1.08.2020

 Szkoła Select English została założona w 1991 r. 

 Należy do małej sieci szkół z głównym ośrodkiem w Cambridge i
kilkoma kampusami letnimi.

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

 Zajęcia odbywają się w międzynarodowych grupach

 W każdej grupie jest maksymalnie 12 osób 

 Ośrodek Culford mieści się w na dużym kampusie, który w ciągu
roku  pełni  funkcję  prywatnej,  tradycyjnej  boarding  school  dla
brytyjskich  dzieci.  Na  terenie  kampusu  znajdują  się  boiska
sportowe, kryty basen, studio taneczne, sala teatralna, kino, korty
tenisowe i hala sportowa, oraz sala komputerowa

 Lokalizacja: Teren parkowy hrabstwa Suffolk, ok 15 minut od Bury
St.  Edmunds  i  45  minut  na  północny  -  wschód  od  Cambridge.
Blisko lotniska Stansted.

 Na  terenie  kampusu  znajduje  się  światowej  klasy  centrum
tenisowe,  istnieje  możliwość  wykupienia  dodatkowych  8  zajęć
tenisowych  z  profesjonalnym  instruktorem  w  grupach  max  6-
osobowych. 



Kurs językowy 

• 15 lekcji w tygodniu w grupie  wiekowej 10-13 lat
• 20  lekcji w tygodniu w grupie wiekowej 13-16 lat,  
• maksymalnie 12 osób w grupie 
• wszystkie poziomy zaawansowania
• międzynarodowe grupy
• Główne zagadnienia: konwersacja, słownictwo, gramatyka, praca z

tekstem, ćwiczenia w parach, projekty i praca grupowa
• 1 lekcja = 60 minut

Zakwaterowanie

 Główny budynek Culford jest piękny i zabytkowy ze starodawnymi
wnętrzami, natomiast budynki mieszkalne i sportowe są
nowoczesne

 Młodzież otoczona jest całodobową opieką przez
wykwalifikowanych opiekunów. 

 Wieloosobowe, pokoje ze wspólnymi łazienkami
 Chłopcy i dziewczęta zamieszkują osobno
 Pełne wyżywienie 
 Uczniowie powinni przywieźć własne ręczniki, pralnia na miejscu

Program zajęć dodatkowych

Program zajęć dodatkowych wypełnia cały czas poza lekcjami języka angielskiego. Codziennie odbywają się zajęcia
sportowe i integracyjne, dwa razy w ciągu dwutygodniowego kursu uczniowie jadą na całodniową wycieczkę i 2 razy na
pół dniową. Wszystkie bilety wstępu wliczone są w cenę kursu.

Przykładowy plan zajęć pozalekcyjnych w szkole Culford

Rano Popołudnia Wieczory

Niedziela Dzień przyjazdów
Poniedziałek Test językowy i lekcje Sportowe popołudnie Przyjęcie powitalne
Wtorek Lekcje angielskiego Wycieczka do Norwich Football World Cup

Środa Lekcje angielskiego
Dekorowanie babeczek lub 
Zdobądź flagę Film night

Czwartek Całodniowa wycieczka do Cambridge Fashion Show
Piątek Lekcje angielskiego Scavenger Hunt lub Pływanie Masquerade Disco
Sobota Lekcje angielskiego Pływanie lub Artystczne maski Czas wolny
Niedziela Całodniowa wycieczka do  Londynu Czas wolny

Poniedziałek Lekcje angielskiego Mini-olimpiada Pływanie lub Kick 
Cricket

Wtorek Lekcje angielskiego Malowanie koszulek lub Tenis
Dekorowanie 
babeczek lub Piłka 
nożna

Środa Lekcje angielskiego Wycieczka do  Bury St. Edmund's Filmowa noc 

Czwartek Lekcje angielskiego
Palant /Przygotowanie do pokazu 
talentów Casino night

Piątek Lekcje angielskiego Pokaz talentów Pożegnalna impreza
Sobota Dzień wyjazdów



Podróż

Wszyscy  uczestnicy,  o  ile  nie  są  przywożeni  przez  rodziców,  muszą  wykupić  transfery  z/na lotnisko.  W przypadku
przylotu na lotnisko Heathrow lub Stansted w godzinach wyznaczonych przez szkołę pomiędzy 9.00 i 17.00  transfery są
bezpłatne. 
Przyjazd do szkoły w niedzielę, wyjazd w sobotę.
Na życzenie możemy  zorganizować transfery z innych lotnisk. O szczegóły pytaj w JPEdukacja.
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