Wielka Brytania - Wybrzeże - Eastbourne
uczestnicy kursów: Dzieci 6-11 lat + dorośli
Terminy: 28.06-22.08.2020














BEDES to prestiżowa sieć letnich szkół
językowych dla dzieci i młodzieży. Organizacja
jest znana z wysokiej jakości nauczania,
interesujących zajęć wzbogacających naukę i
urozmaiconego
programu
atrakcji
pozalekcyjnych.
Eastbourne to ok 90 tysięczny brytyjski kurort
nadmorski, położony nad kanałem La Manche.
Cechą charakterystyczną tej okolicy są drobnokamieniste plaże, molo i malownicze białe klify.
Dobry mix narodowościowy w szkołach BEDES,
sprawia ze młodzież z ponad 45 krajów świata
świetnie się integruje i otwiera na różnorodność
kulturową. W minionym roku Polacy stanowili
zaledwie 3,5 % uczniów.
Filozofia szkoły jest prosta: łączą wyjątkowo
wysokiej jakości nauczanie z głębokim
zrozumieniem uczniów i ich osobistych potrzeb.
Szkolny kampus z 1895r położony jest na
obrzeżach miasta, w pobliżu plaży i oferuje
najmłodszym dzieciom bezpieczną i rodzinną
atmosferę. Na jego terenie znajduje się sala gimnastyczna, basen, studio taneczne i teatralne,
boisko sportowe, pracownia plastyczna i komputerowa. Część klas posiada widok na morze.
Personel mieszka na terenie kampusu i opiekuje się dziećmi 24h/dobę. Na jednego opiekuna
przypada 3 uczniów.
Szkoła może przyjąć jednocześnie 60 uczniów z całego świata.
Bogata baza noclegowa w Eastbourne: hotele, kwatery, apartamenty daje też możliwość wspólnego
zakwaterowania dziecka z rodzicem i uczestniczenia tylko w dziennym programie językowym szkoły.

Dostępne opcje pobytu:
1. Full Programme – Szkoła (17h), atrakcje popołudniowe i wieczorne, wycieczki i zakwaterowanie
na kampusie tylko dla dziecka 1200 GBP/tydz
2. Day Programme w poniedziałki - piątki w godz 8.30-17.00 (do 18.15 w środy) – Szkoła (17h) i
atrakcje popołudniowe na kampusie w tygodniu, w środę wycieczka półdniowa tylko dla dziecka
640 GBP (zakwaterowanie dziecka we własnym zakresie poza kampusem z rodzicem)
3. Parent Programme – Szkoła (15h) i atrakcje (9h) dla rodzica 640 GBP (zakwaterowanie rodzica we
własnym zakresie)
4. Parent One-to-One – Lekcje indywidualne dla rodzica 55GBP/h
5. Intensywny kurs ogólny lub biznesowy dla dorosłych (28 lekcji, 50-minutowych) w szkole St.Giles
Eastbourne 382GBP/tydz + 80GBP. Szkoła może również zapewnić zakwaterowanie dla rodzica
(rodzina goszcząca ok 160GBP/tydz, rezydencja od 270 GBP/tydz, hotel od 505GBP/tydz) –
szczegółowe kalkulacje dostępne na życzenie

Szczegóły programu nauki dzieci















Uczestnicy kursów dziecięcych w wieku od 6 do 11 lat
Liczba lekcji 17 h/tydz
Zajęcia w grupach max. 10 osobowych
Wszystkie poziomy znajomości języka: A0-C2
Międzynarodowe grupy wg poziomu i wieku w miarę możliwości
Nauka
podstawowych
umiejętności
komunikacyjnych,
słownictwa i gramatyki poprzez historyjki, zabawy językowe,
nauka
poznawcza
przez
doświadczenia
przyrodnicze,
technologię, geografię, historię
Przed lunchem odpoczynek i czas na przygotowanie się do
atrakcji – opiekunowie zawsze gotowi do pomocy
Po lunchu atrakcje sportowe lub integracyjne, wycieczka w środę lub dodatkowo płatne akademie dla uczniów
Full Programme i Day Programme
Wieczorne atrakcje w postaci zabaw językowych dla uczniów Full Programme
Wycieczki wliczone w cenę pakietów FullProgramme, a za dodatkową opłatą dostępne dla pakietów Day
Programme i rodziców.
Płatne dodatkowo akademie profesjonalnych lekcji do wyboru: Animal Management (200 GBP/6h), Football
Skills (200 GBP/6h), Horse Riding (250 GBP/3h), Performing Arts (200 GBP/6h), Swimming (200 GBP/3h),
Tennis (200 GBP/6h) – Uwaga należy sprawdzić dostępność akademii w danym tygodniu dziecka.
Testy sprawdzające poziom językowy na początku pobytu i później co tydzień
Na zakończenie pobytu dzieci otrzymują: zaświadczenie o poziomie, świadectwo postępów w nauce, portfolio
ze swoimi pracami i wyróżnieniami za osiągnięcia i zaangażowanie
Zakwaterowanie

Kampus BEDES dostępny jest wyłącznie dla najmłodszych w
wieku 6-11 lat i oferuje swoim uczniom możliwość nawiązania
międzynarodowych przyjaźni. Zakwaterowanie w akademiku jest
bezpieczne i gwarantuje osiągnięcie najszybszych postępów w
nauce. Dzieci kwaterowane są w pokojach z uwzględnieniem płci,
wieku i narodowości. Opiekunowie są dostępni 24 godziny na
dobę, oferując najwyższy standard opieki i i wsparcia.
•
•
•
•
•
•

Pokoje 4-8 osobowe, niektóre z piętrowymi łóżkami
Pełne wyżywienie: śniadanie, lunch i ciepła kolacja
Pralnie 2 x w tygodniu
Łazienki na korytarzach,
WiFi w głównym budynku, w określonych godzinach
telefon emergency dla rodziców dostępny 24h na dobę

Program atrakcji

Atrakcje popołudniowe - SPORTS & ACTIVITIES
P lekcjach uczniowie uczestniczą w różnych sportach i
atrakcjach rekreacyjnych. Daje im to okazję do
kontynuowania nauki poprzez zabawę poza klasą w
małych grupkach z opiekunem . Czasami będzie kilka
sportów/atrakcji do wyboru. Przykładowe atrakcje to:
gotowanie, taniec, teatr, piłka nożna, gimnastyka, piłka
ręczna, warsztaty z robiennia biżuterii, krykiet
uproszczony, sztuki walki, rysowanie, lalkarstwo,
rysowanie piaskiem, minitenis, pływanie, i inne.
Atrakcje popołudniowe – ACADEMIES - opcjonalne
akademie, można wybrać jedną akademię na tydzień
Animal Management (200 GBP/6h), Football Skills (200
GBP/6h), Horse Riding (250 GBP/3h), Performing Arts (200
GBP/6h), Swimming (200 GBP/3h), Tennis (200 GBP/6h) –
Uwaga należy sprawdzić dostępność akademii w danym
tygodniu dziecka.
Wieczorne atrakcje SOCIAL EVENTS (EVENINGS)
Pełen program wieczornych atrakcji obejmuje wszystie
wieczory i pomaga w integracji, utrwaleniu materiału,
nawiazaniu
przyjaźni i rozwijaniu umiejętności
społecznych. Personel szkolny starannie planuje te zajęcia aby angażować każde dziecko i kreować
harmonijną społecznosc uczniowską, tak żeby każde dziecko czuło się komfortowo i bezpiecznie.
Przykładowe atrakcje wieczorne: gra na bębnach, mini olimpiada, quizzy naukowe i muzyczne, pantomimia,
pokaz talentów, podchody, dyskoteka, pokaz mody, karaoke, messy games ( z kolorowymi farbami, ciastami
itp.)
Wycieczki - EXCURSIONS & TRIPS
• Półdniowa wycieczka w środę - kulturalna lub historyczna są obowiązkowym punktem programu,
oto kilka przykładów: Country Park, farma, las, forty, muzeum, molo, malowanie porcelany,
trampoliny.
• Całodniowa sobotnia wycieczka (w cenie pakietu Full Programme, opcjonalna i płata 85GBP dla
pakietów Day Programme) – do turystycznego, kulturalnego lub rekreacyjnego miejsca: np. Londyn:
British Museum, Buckingham Palace, London Dungeon, London Eye , London Zoo, Madame
Tussauds, National Gallery, Natural History Museum, Science Museum, Thorpe Park, Tower of
London, Westminster Abbey
• Całodzienna niedzielna wycieczka bardziej rekreacyjna: plażowanie i zakupy w w Eastbourne,
Brighton and Hastings.
• Wycieczki dla rodziców: Afternoon Tea in Alfriston, Boat Trip around Eastbourne Harbour , Bowling
Trip, Lunch in a Country Pub, Seven Sisters Country Park, Shopping in the Lanes, Brighton
Podróż
Szkoła BEDES oferuje bezpłatne transfery z i na lotnisko dla dziecka ze londyńskich lotnisk LGW, LHR, STN w cenie
pobytu pakietu dziecka z zakwaterowaniem. Uczniowie podróżujący z opieką stewardessy dopłata do transportu 75
GBP. Adres szkoły: Dukes Dr, Eastbourne BN20 7XL, London: 74 miles/119 km, LGW: 50 miles/81 km, LHR: 89
miles/143 km , STN: 99 miles/159 km
Uwaga dla kursów Day Programme i dla rodziców orientacyjne ceny szkolnych transferów w 1 stronę: LGW: 150 GBP,
LHR: 200 GBP, STN: 250 GBP

Przykładowy plan tygodnia na kursie Full Programme dla dzieci

