
Loxdale English Centre w Brighton 
wiek : 12-17 lat

ośrodek czynny: zima 7.01-4.02.2023
(dni pobytu: niedziela – sobota)

 Szkoła działa od 1968 roku i obecnie mieści się w trzech eleganckich budynkach, w spokojnej mieszkalnej
dzielnicy Brighton, na południowym wybrzeżu Anglii. 

 Loxdale English Centre prowadzi wysokiej jakości kursy języka angielskiego dla tysięcy uczestników. Większość
lektorów  ma  wieloletnie  doświadczenie  w  nauczaniu  języka  angielskiego  jako  języka  obcego.  Kolejną
gwarancją jakości, szkoły jest akredytacja British Council. Szkoła jest członkiem English UK, Young Learners
English UK i Sussex Safeguarding.

 Wysokie  standardy  edukacyjne  i  fantastyczna  całoroczna  strona  szkolna.  Nie  przestajesz  się  uczyć,  kiedy
wychodzisz z klasy; masz wiele możliwości dodatkowej, samodzielnej nauki oraz ciekawego i zróżnicowanego
programu towarzyskiego.  Dewizą szkoły jest “more than just English”

 Zapewniamy bezpieczne, dobrze zorganizowany pobyt, podczas którego jest mnóstwo śmiechu i zabawy oraz
gwarantujemy, że nastolatki naprawdę będą się świetnie bawić!

 Kursy Loxdale dla dzieci i młodzieży to doskonały sposób na nabranie pewności w posługiwaniu się językiem
angielskim.  Zmusimy  Cię  do  osiągnięcia  jak  najwięcej  podczas  zajęć  z  języka  angielskiego,  wykorzystując
zarówno zabawę jak i praktyczne sytuacje.

 Dzięki ekscytującemu programowi lekcji języka angielskiego, zajęć towarzyskich i weekendowych wycieczek ,
ten kurs jest idealny dla tych, którzy chcą uczyć na kursie międzynarodowym w styczniu i lutym.

 Wszystkie poziomy zaawansowania 



Kurs językowy  

Pierwszego dnia będziesz miał test kwalifikacyjny i rozmowę , dzięki czemu umieścimy Cię w klasie na odpowiednim 
poziomie.  Twoje postępy będą nieustannie monitorowane i w każdy poniedziałek będzie mała sesja powtórkowa.

Twoje lekcje będą koncentrować się na doskonaleniu języka angielskiego we wszystkich kluczowych obszarach, takich 
jak mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie i oczywiście gramatyka. 

Szkoła przygotowała specjalny projekt kursu 4 C:  Communication, Culture, Confidence and Critical Thinking. 
W ramach „Communication” wykorzystuje zajęcia edukacyjne oparte na zadaniach, aby dać uczniom praktykę 
wypowiadania się wyłącznie w języku angielskim. W ramach programu nauczania „Culture” pomaga  uczniom rozwijać 
ich zrozumienie międzykulturowe.  Critical Thinking jest ważną umiejętnością, którą każde dziecko może rozwijać, a 
nauczyciele zachęcają  uczniów do zadawania pytań i samodzielnego
myślenia. 

 Wiek uczestników: 12-17 lat 
 Międzynarodowe grupy  
 Liczba osób w grupie: max. 16
 Wszystkie poziomy zaawansowania 
 Liczba lekcji obowiązkowych w tygodniu: 20

 
Zakwaterowanie

Rodziny goszczące
Polecamy zakwaterowanie u rodziny goszczącej dla tej grupy wiekowej, ponieważ będą oni mogli dowiedzieć się więcej
o brytyjskim życiu i będą mieli trochę więcej niezależności w chodzeniu do i ze szkoły każdego dnia, co jest dobre dla
ich pewności siebie. Wszystkie rodziny mieszkają w odległości max 30 minut spacerem od szkoły i wszystkie mieszkają
blisko przystanku autobusowego. Uczniowie mogą chodzić samodzielnie do i ze szkoły, jeśli pozwalają na to rodzice.
Jeśli wolisz, możesz zarezerwować codzienny transfer (dodatkowa opłata), aby każdego dnia zabierać dziecko do i ze
szkoły.  Zwykle dwóch uczestników kursu  jest zakwaterowane u tej samej rodzony goszczącej. Uczestnicy kursu będą
dzielić swój pokój z uczniem z innego kraju w podobnym wieku, aby mieć „natychmiastowego” przyjaciela i mówić
dużo po angielsku. Dla chętnych dostępne pokoje 1 os za dopłatą.                                                                  

• Pokoje 1 lub 2 osobowe  
• Pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie)
• Pakiet lunchowy w weekendy i  gorący lunch w szkole w ciągu tygodnia. 

Program zajęć dodatkowych 
 Zajęcia po lekcjach w szkole to bardzo ważny element pobytu. Szkoła
oferuje szeroki program urozmaiconych zajęć popołudniowych i
wieczornych. Wszystkie zajęcia i wycieczki są organizowane przez
personel szkoły. 

Możesz  wybierać spośród różnych zajęć takich jak: lekcje śpiewu,
dekorowanie ciast, gotowanie, sztuka, filmy, gry planszowe i sport, w tym
piłka nożna, siatkówka, badminton i tenis stołowy. Możesz również
odwiedzić Royal Pavilion, Sealife Centre, przystań, plażę i lokalne muzea.

Wieczorami jest również mnóstwo do zrobienia, w tym quizy, sporty, gry
zespołowe, filmy, wieczory towarzyskie, kręgle, kino, karaoke, pokazy
talentów, grille i wiele innych.

W weekend możesz wziąć udział w wycieczce i odwiedzić  Londyn, Bath,
Portsmouth, Oxford, Cambridge i Windsor. 

W Loxdale podczas zimowego pobytu, naprawdę każdy znajdzie coś dla
siebie. Chcemy, abyś podczas swojego pobytu doświadczył jak najwięcej
Anglii i brytyjskiej kultury.



Przykładowy plan pobytu w zimę 2023 poniżej 

Podróż / transport z i na lotnisko 

Szkoła organizuje transfery ze wszystkich londyńskich lotnisk. 

Londyn Heathrow £320 przejazd w dwie  strony
Londyn Gatwick £200 przejazd w dwie strony
Londyn Stansted £400 przejazd w dwie strony
Londyn Luton £400 przejazd w dwie strony

Transfer z lotu z opieką z stewardessy 60 GBP + opłata za ewentualne opóźnienie lotu powyżej 1,5 godzi - opłata 15
GBP za każdą godzinę. 


