
Bede’s Summer School – Brighton  
wiek: 15-17 i 16-20 lat 

Ośrodek czynny: 02.07- 05.08. 2023 (pobyt: niedziela-sobota)

• Bede’s  Summer  School  jest  częścią
St  Bede's  Sussex  Trust,  organizacja
charytatywnej,  która  specjalizuje  się  w
działalności  na  rzecz  rozwoju  edukacji,
społeczność i zrównoważonego rozwoju 

• Bede’s  Summer School  zapewnia najwyższej
jakości letnie pobyty dla dzieci i młodzieży w
Anglii  

• Całodobowa  opieka,  bogaty  program
edukacyjny, urozmaicone zajęcia i wycieczki w
cenie pobytu 

• Pobyt na ternie kampusu Uniwersytet Sussex,
wspaniale  zlokalizowany  otoczony  parkiem.
Bardzo  nowoczesny  kampus  znajduje  się
zaledwie 10 minut drogi  pociąg od centrum
Brighton

• Starannie  przygotowane  programy
edukacyjne: English for the Future (Coast) &
Pathways to Higher Education

• Pobyt na terenie fantastycznego kampusu o
tradycyjnej  i  klasycznej  architekturze,
nowoczesnych  wnętrzach,  dużych  salach
lekcyjnych



Kurs językowy 
Kurs English for the future 

• maksymalnie 14 osób w grupie
• uczestnicy w wieku: 15 -17 lat 
• międzynarodowe grupy
• wymagany poziom min A2
• 21 lekcji w tygodniu 

Innowacyjny program edukacyjny jest specjalnie zaprojektowany dla nastolatków, którzy: chcą dyskutować o
największych globalnych wyzwaniach jako liderzy przyszłości i podejmować działania, aby zmienić świat. 
Struktura zajęć: 
ENGLISH FOR THE FUTURE
10 lekcji  tygodniowo rano to zajęcia rozwiewające wszystkie  aspekty  znajomość języka angielskiego ze
szczególnym  uwzględnieniem  problemów  globalnych,  z  którymi  się  borykamy  dzisiaj.  Uczniowie  będą
rozwijać swoje umiejętności prezentacyjne oglądając TED Talks i przygotowując własnych prelekcje.
FUTURE THINKING
5  lekcji  tygodniowo  seria  praktycznych   warsztatów  z  badań  internetowych  i  krytycznego  myślenia.
Uczniowie zdobędą informacje na temat Organizacji  Narodów Zjednoczonych,zrównoważonego rozwoju i
będą je  analizować w celu zaoferowania praktyczne rozwiązania problemów globalnych.
PROJECT FOR THE FUTURE
6 lekcji tygodniowo, uczniowie będą prowadzić badania i omówić jeden z celów zrównoważonego rozwoju 
Agendy 2030 takich jak eliminacja ubóstwa i głodu, ochrona planety, promowanie oraz wspieranie pokoju, 
osiągnięcie równości płci i wzmocnienie pozycji wszystkie kobiety i dziewczęta. Następnie przedstawią swoje
wnioski. Sesje te mają na celu rozwijanie nie tylko mówienia uczniów i umiejętności komunikacyjne, ale 
także społeczne i interpersonalne, jak również poszerzyć  perspektywy na życie w przyszłości.

Możliwości przygotowania do egzaminu Cambridge C1 Advanced- data egzaminu 28.07.2023

Kurs Pathways to higher education
• maksymalnie 14 osób w grupie
• uczestnicy w wieku: 16-20 lat 
• międzynarodowe grupy
• wymagany poziom min B1
• 25 lekcji w tygodniu 

Innowacyjny program edukacyjny jest specjalnie zaprojektowany dla młodych dorosłych, którzy chcą 
przgotować się do edukacji akademickiej lub do rozpoczęcia  pracy zawodowej. 
Struktura zajęć: 
ACADEMIC ENGLISH
10 lekcji  tygodniowo rano to zajęcia rozwiewające wszystkie  aspekty  znajomość języka angielskiego ze
szczególnym  uwzględnieniem  form  języka  angielskiego,  które  są  używane  iw  edukacji  na  poziomie
uniwersyteckim m.in. pisanie esejów, sporządzanie notatek, wykłady, seminaria i prezentacje.
COMMUNICATION SKILLS
5 lekcji  tygodniowo przygotowanie  do studiów poprzez  bardzo  praktyczne warsztaty,  które  umożliwiają
rozwijanie  umiejętności  komunikacji  ustnej  i  pisemnej  na  wysokim  poziomie.
Poprzez szeroką gamę profesjonalnych i kontekstach akademickich .m.in  debaty, rozwiązywanie problemów,
prezentowanie, pisanie esejów, krytyczne myślenie lub negocjowanie.
ENGLISH FOR SPECIFIC PATHWAYS
10 lekcji tygodniowo, sesje tematyczne z wybranej dziedziny : English for Specific Pathways are: English for 
Business & Economics, English for Humanities, English for Law i English for STEM*.W ramach kursu



Kurs przygotowanie do IELTS + egzamin 
15 lekcji tygodniowo poświęconych na przygotowania do egzaminu zamiast English Skills i Communication 
Skills. Program 2 tygodniowy. Uczestnoicy kursu przygotowującgo do IELTS muszą zostać o 1 dodatkową noc 
(bez dodatkowych opłat) i wyjechać w niedzielę aby przystąpić do oficjalnego egaminu:  data egzaminu 
22.07 I 5.08.2023

Plan pobytu na kursie Pathways to Higher Education poniżej 



Zakwaterowanie

Nauka i zakwaterowanie na terenie pięknie zlokalizowanego kampusu. Pobyt w komfortowych w pokojach .
Typowo  brytyjski  układ  akademikach,  pokoje  połączone  w  mieszkania  ze  wspólną  częścią  do  relaksu.
Zakwaterowanie dla uczniów w podobnym wieku 

• Pokoje 1 os z łazienkami 
• Pełne wyżywianie serwowane w w stołówce na

miejscu 
• Podczas wycieczek zapewniany suchy prowiant

na lunch 

 

Program zajęć dodatkowych

Program zajęć po zajęciach jest ważną częścią edukacyjną. Szkoła
przygotowała  dla  uczniów  szereg  atrakcji.  Dla  chętnych
możliwości  wykupienia  dodatkowych  zajęć  sportów wodnych  i
szermierki. 
Popołudniami   uczestnicy  w  wieku  15-17  przyszłości  mają
oferowany  szeroki  program  zajęć  dodatkowych  w  tym  zajęcia
sportowe, i rekreacyjne. 
Starsi uczniowie uczestnicy w wieku 16-20 mają mogą cieszyć się
czasem  wolnym  i  spędzać  go  z  nowymi  znajomymi  z  różnych
krajów.  
Wieczorem  dla  uczestników  kursy  15-17  lat  ciekawy  program
zajęć  w  tym:  pokaz  mody,  karaoke  i  pokazy  talentów.  Starsi
uczniowie mają możliwości odwiedzania  Brighton, biorąc udział
w  szerokiej  gama  wydarzeń  m.in.  udział   na  koncertach
muzycznych, możliwości nieodwiedzanie plaża i molo
Uczniowie mają zapewnioną jedną wycieczką pół dniową i dwie
całodniowe (sobota i niedziela) w tygodniu. 
Dla młodszych uczniów dniem wycieczki półdniowej jest środa a
dla starszych czwartek. W weekend wszyscy razem biorą udział w
całodniowej  wycieczce  w   sobotę  zwykle  do  Londynu  a  w
niedzielę do innych ciekawych miejsc w tym Oxford i Cambridge.

Podróż / transport z i na lotnisko

Szkoła zapewnia transport z i na lotniska w Londynie Gatwick LGW i  London Heathrow LHR w cenie pobytu. Transport 
jest oferowany w dniu przyjazdu i wyjazdu o dowolnej porze, ale ze względu na organizację pobytu sugerujemy 
przylot / wylot pomiędzy 10.00 a 17.00


