
LAL Berkhamsted School na północ od Londynu 
uczestnicy kursów: 9-17 lat

ośrodek czynny 05.07-09.08.2020
pobyt niedziela - niedziela 

 

 Berkhamsted  to typowe  historyczne  angielskie  miasto  w
hrabstwie Hertfordshire,  położone  zaledwie  kilkanaście
kilometrów  od  północnej  obwodnicy  Londynu  i  studia
filmowego Warner  Bros,  gdzie  kręcono  film  "Harry  Potter"
oraz  60  km  od  siedziby  najstarszego  anglojęzycznego
uniwersytetu na świecie Oxfordu 

 Pobyt  na  terenie  kampusu  prywatnej  szkoły  Berkhamsted
School założonej  w  1541  roku.  Główny  budynek  szkoły
zachował  swój  oryginalny  średniowieczny  wygląd,
dobudowano  do  niego  wiele  nowoczesnych  obiektów  z
doskonale wyposażonymi, przestronnymi salami lekcyjnymi. 

 Do  dyspozycji  uczniów  jest  centrum  multimedialne  z
komputerami, sklep z przekąskami i napojami, sala kinowa na
500 osób, basen z podgrzewaną wodą, hale sportowe, korty
tenisowe, sala bilardowa, boiska i rozległe tereny sportowe na
zewnątrz. 

 Szkoła należy do grupy LAL, światowego lidera w dziedzinie
edukacji językowej z ponad 30 letnim doświadczeniem; 

 LAL jest  członkiem English  UK i  posiada akredytację  British
Council do nauczania języka angielskiego jako języka obcego.  

 Program atrakcji  pozalekcyjnych jest  urozmaicony i  bardzo ciekawy, dzieci  mają zapewnione liczne zajęcia
sportowo-kulturalne; 

 Opieka i wsparcie zapewnione przez 24 h/dobę, 

 W cenie każdego kursu uczestnik otrzymuje:  certyfikat,  materiały  dydaktyczne,  kartę zniżkową na lokalne
atrakcje,  koszulkę szkoły, zakwaterowanie i wyżywienie.

 Specjalny program Film-making Summer School i  Coding Summer School

http://www.berkhamstedschool.org/
http://www.berkhamstedschool.org/
http://www.berkhamstedschool.org/


Kurs językowy

Kursy języka angielskiego dla  młodzieży prowadzą tylko doświadczeni  i  przyjaźni  nauczyciele  .  Zajęcia umożliwiają
indywidualne podejście, jednocześnie zapewniając doskonałą mieszankę narodowości i osobowości, tworząc idealne
warunki do nauki. 

 20 lekcji w tygodniu (15 godzin), 
 maksymalnie 15 osób w grupie 
 uczestnicy w wieku od 9 do 17 lat z podziałem na grupy 
 wszystkie poziomy zaawansowania
 międzynarodowe grupy
 zajęcia poranne i popołudniowe
 1 lekcja = 45 minut 
 Opcjonalny Intensywny Angielski: dodatkowe 3 lekcje grupowe/tydz za dopłatą: 50 GBP/tydz
 Opcjonalne Lekcje Indywidualne: 1 godzina 60 GBP/tydz

Dodatkowe opcje:
• Coding Summer School dodatkowe zajęcia dla uczniów w wieku 11-17. Uczestnicy dowiedzą się, jak

pisać  kod  za  pomocą  najnowszego  Raspberry  Pi:  jednego  z  brytyjskich  najlepiej  sprzedających   się
komputerów, poznają wiele prostych kodów praktycznych do wykorzystania do gier i stron internetowych.
Dwutygodniowy kurs obejmie wizytę w Breaking Center, Bletchley Park, gdzie sprzymierzeńcy złamali  kod
Enigmy w czasie II wojny światowej. Dodatkowe sesje popołudniowe z następującej tematyki: Kodowanie i
programowanie / słownictwo; Rodzaje kodowania;  Wykorzystanie narzędzi do kodowania komputerowego
do  rozwiązania  rzeczywistych  problemów  ;  Dowiedz  się  o  przyszłości  kodowania  i  możliwości  kariery  w
zakresie kodowania. Pod koniec kursu uczestnicy otrzymają  Raspberry Pi do kontynuowania nauki w domu.
Dopłata 125 GBP/tydz. 
Przykładowy program pobytu w 1 tyg poniżej. 



• Film Making Summer School  dodatkowe zajęcia dla uczniów w wieku 11-17 zainteresowanych
tworzeniem filmów,  poznaniem umiejętności i  techniki  niezbędne do pisania, wykonywania i  filmowania
krótki film. Uczestnicy będą mieli dostęp do nowoczesnych urządzeń edycyjnych Berkhamsted School pod
okiem doświadczonego opiekuna filmowego. Każdy dwutygodniowy kurs oferuje 7 sesji plus wycieczka do
studia  Harry  Potter  w  Warner  Brothers.  Dodatkowe  sesje  popołudniowe  z  następującej  tematyki:
storyboarding, pisanie  i edytowanie scenariuszy, obsługiwanie kamery,  shooting. Dopłata 95 GBP/tydz. 
Przykładowy program pobytu w 1 tyg poniżej.  

Zakwaterowanie

Rodzina goszcząca 
Ten  popularny  wybór  zakwaterowania  jest  idealny  dla  uczniów  powyżej  14  roku  życia,  którzy  są  zainteresowani
poznawaniem i doświadczenia życia w typowym angielskim domostwie  i regularnego ćwiczenia swojego angielskiego
w codziennych sytuacjach.  

 Pokoje 2 i 3-osobowe, 
 pełne wyżywienie, śniadania i dwa wieczorne posiłki w rodzinie, pozostałe wyżywienie w rezydencji szkolnej –

specjalna dieta dopłata 20 GBP/tydz.
 2 wieczory z tygodniu uczniowie spędzają z rodziną goszczącą

Zakwaterowanie na terenie kampusu w szkolnej rezydencji
Zakwaterowanie na terenie kampusu. 

 pokoje 2-4 osobowe lub tańsze 6 osobowe 
 pełne wyżywienie
 depozyt zwrotny w wysokości 60 GBP  



Program zajęć dodatkowych

Szkoła organizuje liczne popołudniowe i wieczorne atrakcje między innymi: wieczory filmowe, quizy, pokazy talentów,
gry  zespołowe,  zajęcia  plastyczne  i  kulinarne.  Prócz  zajęć  na  miejscu  szkoła  oferuje  szereg  ciekawych  wycieczek.
UWAGA niektóre  z  wycieczek  dla  chętnych  dodatkowo płatne.  Uczestnicy,  który  nie  zdecydują  się  na  dodatkowe
wycieczki mają zapewniony czas na terenie kampusu.   Szczegółowy plan wycieczek dostępny u doradcy JPEdukacja. 

Podróż

Odbiór z lotniska i zawiezienie na lotnisko w niedziele wg wskazanych godzin: 

odbiór z lotniska:

• Heathrow  pomiędzy 8:00 a 20:00 w cenie 
• Gatwick 10:00 - 18:00 koszt 155 GBP (w dwie strony)
• Luton 8:00 - 20:00 koszt 95 GBP (w dwie strony)
• Stansted 10:00 - 18:00 koszt 155 GBP (w dwie strony)

dowóz na lotniska: 
• Heathrow 8:00 – 20:00 w cenie 
• Gatwick 14:00 - 18:00 
• Luton 8:00-20:00
• Stansted 14:00 - 18:00 

Dopłata do każdego transportu po locie z opieką stewardessy 30 GBP 

Transfery w innych terminach lub godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z doradcą JPEdukacja. 


