
Szkoła Lines ośrodek Downe House  
wiek:  9 - 18 lat 

ośrodek czynny od 12 lipca do 5 sierpnia 2023  
 kurs 10-dniowy w dniach 12.07 – 22.07 i 14-dniowy w dniach 22.07-5.08

 szkoła  z  olbrzymim  doświadczeniem,  oferująca
intensywną naukę języka z bardzo szeroką ofertą
zajęć  dodatkowych,  wszystko  pod  okiem
doświadczonego personelu, z 24 godzinną opieką;

 jedna  z  najbardziej  prestiżowych  szkół  z
internatem  w  Anglii,  położona  na  terenie  110
akrów  wraz  z  licznymi  boiskami,  17  kortów
tenisowych, kryty basen z podgrzewaną wodą (25
m), nowa sala gimnastyczna z siłownią, teatr oraz
wiele innych;

 młodzież na kampusie podzielona jest na  grupy
wiekowe  9-12  lat,  13-15  lat,  16-18  lat  z
indywidualnie  dopasowanym  programem  zajęć
lekcyjnych i dodatkowych – tak aby dzieci   miały
kontakt prawie głównie ze swoimi rówieśnikami;

 intensywna nauka 32 lekcje tygodniowo, lekcje =
45 minut; 

 międzynarodowe  grupy,  ilość  uczniów  w  klasie
nie  więcej  niż  10  (średnio  7)  ,  7  poziomów
językowych;

 szeroka oferta zajęć dodatkowych;
 zakwaterowanie w doskonałych warunkach na terenie zamkniętego kampusu; 
 jest członkiem English UK oraz uznanego na arenie międzynarodowej stowarzyszenia szkół

akredytowanych British Council, którego zadaniem jest utrzymywanie wysokich standardów
edukacji;



Oferowane kursy 

Intensywna nauka w połączeniu z szeroką ofertą zajęć dodatkowych to gwarancja efektów językowych i miłych wakacji. 
Uczestniczy kursów przydzielani są do poszczególnych grup językowych zarówno pod względem znajomości języka jak 
i  ze względu na wiek. Dla każdej grupy indywidualnie dopasowany program zajęć. 

 Teens: 9-12 lat
 Juniors: 13-15 lat, 
 Seniors: 16-18 lat 

Uczestnicy kursów mają podobne programy, ale korzystają z różnych podręczników, specjalnie dopasowanych do 
zainteresowań każdej grupy wiekowej. 

 Wiek uczestników: 9-18 lat
 Międzynarodowe grupy
 Wszystkie poziomy zaawansowania, 
 Liczba osób w grupie: max. 10 zwykle około 7 osób
 Liczba lekcji w tygodniu: 32, oznacza to po 8 lekcji dziennie
 1 lekcja = 45 minut
 Zajęcia popołudniowe opierają się na pracy warsztatowej i w podgrupach. 

LINES LEARNING & Acquiring
 Dzienny układ zajęć:  4 lekcje ogólne angielskiego + 4 lekcje warsztatowe nastawione na rozwój różnych

umiejętności

 Lekcje ogólne to zajęcia nastawione na poprawę umiejętności  w zakresie  Speaking, Listening, Reading &
Writing 

 Warsztaty prowadzone są przez specjalistów, którzy mają doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego jako
języka obcego oraz w dodatkowych dziedzinach jak psychologia, motywacja, zarządzanie, przedsiębiorczość.
Dzięki  temu  młodzież  podczas  tych  zajęć  rozwija  dodatkowe  umiejętności  społeczne,  emocjonalne,
przywódcze oraz kreatywnego myślenia i swoją przedsiębiorczość, wg haseł: develop, discover, rise, create  

 Poszczególne tygodnie poświęcone są innym tematom wiodącym, dlatego też kursantom zapisanym nawet na 
4 tygodnie – materiał nie powtórzy się. 
WEEK 1: TEAM BUILDING
WEEK 2: ART YOU READY?
WEEK 3: KNOW YOUR BODY
WEEK 4: SELF-DEVELOPMENT

Poniżej znajduje się lista zajęć warsztatowych dla poszczególnych grup wiekowych 



 Zakwaterowanie 

Zakwaterowanie  na  terenie  zamkniętego  kampusu  w  doskonałych  warunkach.  Dziewczynki  i  chłopcy  mieszkają
oddzielnie.  Pokoiki są codziennie sprzątane przez personel sprzątający. Pralnia dostępna raz w tygodniu.

• 16 + pokoje 1 i 2-osobowe
• 13-15 lat pokoje 2 i 3-osobowe 
• 9-12 lat pokoje 2, 3 i 4-osobowe 
• 3 zbilansowane  posiłki  główne  serwowane  codziennie  z

uwzględnieniem   wszystkich  wymagań  dietetycznych,  w
tym  diety  wegetariańskiej  oraz  innych  wymogów
zdrowotnych.   Dodatkowo uczestnicy otrzymują dwa razy
dziennie poczęstunek. W trakcie wycieczek suchy prowiant. 

Wymagane 100 £ kaucji zwrotnej po przyjeździe (koszty ew. leczenia,
nieprzewidziane wypadki, itd.)

Program zajęć dodatkowych 

Po  zajęciach  wszyscy  uczestniczą  w  wielu  różnych  aktywnościach
takich jak squash, tenis, pływanie, piłka nożna,  koszykówka, wodne
polo,  zumba czy yoga.   Szkoła  oferuje  również  zajęcia  z   muzyki,
sztuki i teatru oraz organizuje dyskoteki i zajęcia wieczorne. 
Wycieczki pół-dniowe to  najczęściej wyjścia do muzeów lub galerii
w Londynie – obejmują również London Eye i Zamek w Warwick.
Wycieczki pół-dniowe to  najczęściej wyjścia do muzeów lub galerii
w Londynie – obejmują również London Eye 
i Zamek w Warwick. Wycieczki weekendowe np. Londynu,
Cambridge, Portsmouth, Bath Spa, Warwick & Oxford
Studenci mogą wybrać się na dodatkowo płatne atrakcje:

– wycieczka Harry Potter Studio lub Thorpe Park (transport,
lunch i bilet wstępu) ok. £130

– wycieczka w  sobotę na musical w Londynie (transport,
kolacja i bilet wstępu) ok. £195

Planowane musicale w 2023 roku – do sprawdzenia u doradców JPEdukacja

OPCJA DODATKOWA  Pro Sport 
Dodatkowe zajęcia sportowe są prowadzone przez doświadczonych
trenerów zawodowych 

• Pro Football with Berkshire Elite: płatne £250 tygodniowo –
6 sesji tygodniowo

• Pro Golf with Golf Academy:    płatne  £350/tydz – 6 sesji
tygodniowo

• Pro Music with Professional Musicians - płatne £250
tygodniowo – 6 sesji tygodniowo

Studenci mają 6 sesji w tygodniu, każda po 1h. 

Ilość miejsc jest ograniczona - opcje pro sport należy zamówić
dokonując rezerwacji.  

  



Przykładowy plan pobytu poniżej 

Podróż / transfer z i na lotnisko 

Przedstawiciel szkoły odbierze uczestnika kursu i dowiezie po zakończeniu pobytu na  wybrane londyńskie lotnisko. Ze 
względu na bliskość kampusu sugerowana aranżacja lotu na  Heathrow (45 minut od kampusu) -
Zalecany przylot / przyjazd  w sobotę w godzinach 15:00-18:00  (wyjątek: środa 2 lipca 2023)
Zalecany wylot / wyjazd w sobotę rano około 10:00-11:00.
Transport z i na inne lotniska na życzenie 

Londyn Heathrow £100 przejazd w jedną stronę 


