
Stafford House Study Holidays – Canterbury
uczestnicy kursów 14-17 lat 
ośrodek czynny 9/06 - 25/08

• Canterbury  to  atrakcyjne,  historyczne  miasto  uniwersyteckie,  blisko  południowego  wybrzeża  z  pięknymi
piaszczystymi plażami. Jest ono również dobrze skomunikowane z Londynem 1h pociągiem. Cała okolica jest
spokojna i bezpieczna, więc tworzy idealne warunki dla turystyki edukacyjnej i językowej. 

• StaffordHouse to działająca globalnie grupa edukacyjna, która posiada własne szkoły językowe dla dorosłych,
prywatne  boardingowe  szkoły  średnie,  szkołę  artystyczną  w  Cambridge,  współpracuje  z  licznymi
uniwersytetami w zakresie programów przygotowujących do podjęcia studiów, a w okresie letnim dodatkowo
podnajmuje  najlepsze  kampusy  brytyjskich  uniwersytetów oraz  szkół  średnich  i  organizuje  na ich  terenie
wakacyjne obozy językowe dla młodzieży z całego świata. 

• Stafford House posiada ponad 20 lat doświadczenia w zakresie kursów języka angielskiego. Jest członkiem
English UK oraz uznanego na arenie międzynarodowej stowarzyszenia szkół akredytowanych British Council,
którego zadaniem jest utrzymywanie wysokich standardów edukacji.

• Zajęcia odbywają się w przestronnych, nowoczesnych salach lekcyjnych, na miejscu szereg udogodnień w tym
cafeteria, sala komputerowa, sala integracyjna,  biblioteka, bezpłatny dostęp do internetu WiFi, dziedziniec
przed szkołą, sala gimnastyczna i basen. 

• Szkoła oferuje konkurencyjne ceny, szeroki wybór kursów młodzieżowych i zapewnia szybkie postępy w nauce 

• Opieka, nauka, zakwaterowanie i program zajęć dodatkowych pod okiem wykwalifikowanej kadry.

Kursy językowe

 Wiek uczestników: 14-17  lat 
 Międzynarodowe grupy: uczniowie z 50 krajów



Classic Course – kurs standardowy 
 Wszystkie poziomy zaawansowania 
 Liczba osób w grupie: max. 16
 Liczba lekcji  w tygodniu: 20 lekcji  = 15 godzin zegarowych (od

poniedziałku do piątku)
 w  cenie:  nauka,  wycieczki  z  opiekunami  (1  całodniowa,  2

półdniowe/tydz), lekcje tematyczne przygotowujące uczniów do
wycieczek,  atrakcje  pozalekcyjne  sportowe  i  artystyczne
popołudniami i wieczorami, zakwaterowanie.

Intensive English – kurs intensywny
 Wszystkie poziomy zaawansowania 
 Liczba osób w grupie: max. 16
 Liczba lekcji w tygodniu: 30 lekcji = 22,5 godzin zegarowych (od poniedziałku do piątku)
 w cenie: nauka,  wycieczki  z opiekunami (1całodniowa/tydz),  1 atrakcja popołudniowa w tygodniu,  bogaty

program atrakcji wieczornych,  zakwaterowanie.

FCE Pre Exam Course – kurs przygotowujący do certyfikatu FCE
 Poziom wyższy średniozaawansowany (Upper Intermediate)
 Liczba osób w grupie: max. 14
 Liczba lekcji w tygodniu: 30 lekcji = 22,5 godzin zegarowych (od poniedziałku do piątku)
 w  cenie:  nauka,  regularne  testy,  praktyczne  zagadnienia  egzaminacyjne,  wycieczki  z  opiekunami

(1całodniowa/tydz),  1  atrakcja  popołudniowa  w  tygodniu,  bogaty  program  atrakcji  wieczornych,
zakwaterowanie.

 Możliwość zdawania egzaminu FCE w ostatnim tygodniu pobytu za dopłatą ok 180 GBP- trzeba zgłosić się
wcześniej. 

 Termin 3-4 tygodnie: 30.06-29.07



Parent & Child Course – kurs rodzinny 
 Wszystkie poziomy zaawansowania
 Liczba osób w grupie: max. 16
 Liczba lekcji  w tygodniu: 20 lekcji  = 15 godzin zegarowych (od

poniedziałku  do  piątku),  dzieci  uczestniczą  w  kursie
młodzieżowym,  a  rodzicie  w  kursie  dla  dorosłych.
Zakwaterowanie jest oddzielne, ale rodzice mogą brać udział w
wycieczkach razem z dziećmi.  

 w cenie:  nauka,  wycieczki  z opiekunami (1całodniowa/tydz),  1
atrakcja  popołudniowa  w  tygodniu,  bogaty  program  atrakcji
wieczornych, zakwaterowanie.

 Terminy wakacyjne.

Classical Course + Basketball – kurs standardowy z koszykówką 
 Wszystkie poziomy zaawansowania 
 Liczba osób w grupie: max. 16
 Liczba lekcji angielskiego w tygodniu: 20 lekcji = 15 godzin zegarowych (od poniedziałku do piątku)
 Liczba lekcji koszykówki w tygodniu: 10 godzin (zajęcia z profesjonalnymi trenerami)
 w cenie: nauka, wycieczki z opiekunami (1 całodniowa, 1 półdniowa/tydz), lekcje tematyczne przygotowujące

uczniów do wycieczek, atrakcje pozalekcyjne wieczorami, zakwaterowanie.

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie u rodziny goszczącej 9.06-25.08
Zakwaterowanie  u  rodziny  goszczącej  to  opcja  korzystniejsza  cenowo.
Wszystkie rodziny są starannie dobierane i regularnie kontrolowane.

• Wiele  rodzin  mieszka  na  odległość  ok.  15  minut  spacerem  od
szkoły. 

• Pełne wyżywienie: śniadanie, ciepły lunch i ciepła kolacja 
• Pokoje 2-3 osobowe, łazienka wspólnie z innymi domownikami

Zakwaterowanie w szkolnych rezydencjach 16.06-25.08
Zakwaterowanie w szkolnych rezydencjach daje szansę na większy kontakt z
rówieśnikami z różnych krajów świata. 

• Szkoła posiada kilka akademików w okolicy 
• Pokoje 1-4 osobowe
• Pełne wyżywienie: śniadanie, ciepły lunch i ciepła kolacja 
• dostępna pralnia 1 raz/tydz



Program zajęć dodatkowych 

Szkoła  organizuje  dla  swoich  uczniów  bogaty  zestaw  atrakcji
pozalekcyjnych:

– wycieczki całodniowe mogą być do: Londyn, Brighton,
Cambridge

– wycieczki półdniowe mogą być do: Leeds Castle, Dover Castle,
Chatham Historic Dockyard 

Zajęcia  popołudniowe  to  m.in.  zajęcia  sportowe  w  tym  piłka  nożna,
koszykówka,  siatkówka,  pływanie  lub  zajęcia  artystyczne  takie  jak
warsztaty teatralne, pokazy mody, kreatywne gotowanie itp.

Wieczorne  zajęcia  to  przyjęcia  powitalne,  dyskoteki,  karaoke,  grill,  wieczorki  międzynarodowe,  kabarety  i
przedstawienia teatralne oraz liczne gry i konkursy. 

W ramach programu zajęć raz w tygodniu (zwykle w sobotę) odbywa się całodniowa wycieczka, a w środę wycieczka
półdniowa. Szkoła oferuje wiele różnych miejsc do zwiedzenia także w postaci dodatkowych wycieczek fakultatywnych
– na które można zapisać się i opłacić na miejscu (Windsor, Thorpe Park, London, Oxford ). 

Podróż i odbiór z lotniska:

Doradcy JPEdukacja chętnie pomogą Państwu zorganizować podróż dziecka samolotem lub autokarem. 

• Szkoła preferuje odbiór uczniów z następujących lotnisk: Heathrow ok 200 GBP w 1 stronę, Gatwick ok 160
GBP w 1 stronę, Stansted 175 GBP w 1 stronę, Luton  190 GBP w 1 stronę

• Opłaty za odbiór z innych lotnisk lub poza standardowymi godzinami 8.00-20.00 może być wyższy. 

• Szkoła pobiera opłatę za odbiór i nadanie dziecka na tzw przelot UM pod opieką stewardessy lub pomoc przy
odprawie 70 GBP w 1 stronę. 


