
Sedbergh School – Summer IELTS Preparation
uczestnicy kursów: 15-17 lat

termin kursu 2 tyg  5.07-19.07. 2020( niedziela – sobota)
Cena: 2500 GBP + egzamin IELTS 185 GBP

 

 Letni pobyt w prestiżowej brytyjskiej szkole boardingowej, nagradzanej za osiągnięcia sportowe.

 Do dyspozycji uczniów imponujący kampus z bogatym zapleczem sportowym.

 Doświadczony zespół nauczycieli i pełnych entuzjazmu liderów.

 Wyjątkowa letnia oferta dla wymagających i ambitnych uczniów.

 Kurs letni ma na celu poszerzenie i usystematyzowanie umiejętności językowych, zdobytych już wcześniej,
przećwiczenie technik egzaminacyjnych, poznanie tajników skutecznego zdawania egzaminu IELTS.

 Zakwaterowanie na terenie kampusu z pełnym wyżywieniem.  

 Międzynarodowe środowisko będące szansą zdobycia wielu ciekawych znajomości.

 Doskonała opieka i wsparcie zapewnione przez 24 h/dobę , a wszystko w bezpiecznym otoczeniu.

 Możliwość podejścia do egzaminu IELTS w drugim tygodniu kursu 18 lipca na kampusie.

Kurs dla młodzieży 

 44 godziny lekcji typowo nastawionych na zagadnienia egzaminacyjne. 
 Podejście do egzaminu IELTS w certyfikowanym ośrodku egzaminacyjnym Melton College of York
 uczestnicy w wieku  15 - 17 lat (do 18 roku życia)
 poziomy zaawansowania od B1 i wyższe
 międzynarodowe grupy 



Zakwaterowanie

Zakwaterowanie na terenie kampusu pobyt dla maksymalnie  200 uczniów, osobne zakwaterowanie  dla dziewcząt i  
chłopców.
Zazwyczaj studenci mieszkają w pokojach dwuosobowych z 2 łóżkami w każdym pokoju  (na życzenie i dla uczniów 
starszych oferowane są pokoje 1 osobowe). Tylko uczniowie w podobnym wieku i innej narodowości mogą mieszkać 
razem to doskonałe rozwiązanie aby poznać nowych przyjaciół z różnych krajów i ćwiczyć swój angielski w codziennych 
rozmowach. Łazienki na korytarzu.  

Po bardzo pracowitym dniu zajęć szkolnych i zajęć dodatkowych uczniowie mogą relaksować się w świetlicy z TV i salą 
gier. Do dyspozycji uczniów są również  sale komputerowe (wieczorem). WIFI dostępne na terenie całego kampusu. 

W każdym z budynków mieszka opiekun, który jest 24h do dyspozycji uczniów. 

Program zajęć dodatkowych

Szkoła zaleca kieszonkowe minimum 50 GBP/tydz. Pierwszego dnia dzieci wpłacają depozyt 20 GBP na wypadek 
zniszczeń, zwracany na koniec kursu. 

Po szkole i w weekendy oferujemy szeroki zakres zajęć sportowych i zajęć na terenie kampusu oraz wycieczki lokalne.
Na terenie kampusu znajduje się hala sportowa do koszykówki, badmintona, piłki nożnej, kryty basen z podgrzewaną
wodą,,  korty tenisowe, sala do tenisa stołowego i mnóstwo boisk sportowych. Inne zorganizowane zajęcia na terenie
kampusu  obejmują  dyskoteki,  grille,  międzynarodowe wieczory,  konkursy,  imprezy  karaoke  i  pokazy  talentów.  Dla
uczniów, którzy preferują czas ciszy, mamy czas biblioteki, klub IT, sztukę i rzemiosło lub praktykę muzyczną.
Oprócz atrakcji na terenie kampusu odbywają się lokalne wycieczki i 2 całodniowe do Liverpoolu i Edynburga. 

Na  kampusie  odbywają  się  również  specjalistyczne  zajęcia  sportowe  dla  brytyjskich  dzieci,  istnieje  możliwość
dopisania dziecka do tych zajęć za dopłatą: 150 GBP/tydz za profesjonalne zajęcia z lekkoatletyki, rugby, hokeya na
trawie, jazdy konnej i innych.  

Podróż

Szkoła oferuje z rożnych lotnisk. Przyloty tylko w niedzielę wylot w sobotę.




