
St. Edmunds College Summer School – pod Londynem 
wiek: 9-17 lat 

Ośrodek czynny:  09.07 – 19.08.2023  pobyt 3 lub 6  tyg: niedziela - sobota

 
 letni pobyt w prestiżowej brytyjskiej szkole St Edmund's

założonej w 1568 roku przez kard. Williama Allena
 do  dyspozycji  uczniów  imponujący  kampus  o  o

powierzchni  400  akrów  w  East  Hertfordshire,  z
doskonałymi  połączeniami  komunikacyjnymi  do
Londynu.  Szkoła  znajduje  się  zaledwie  20  minut  od
lotniska Londyn Stansted.

 jedna  z  najlepszych  brytyjskich  letnich  szkół,  co  rok
nagradzana licznymi nagrodami i wyróżnieniami 

 doświadczony  zespół  nauczycieli  i  pełnych  entuzjazmu
liderów

 wyjątkowa letnia oferta dla wymagających i  ambitnych
uczniów.  Kurs  letni  ma  na  celu  poszerzenie  wiedzy  i
doświadczenie  uczenia  zdobytej  podczas  całego  roku,
kurs  oferuje  nowe  możliwości  uczenia  się  dzięki
ekscytującym  projektom,  teatrowi,  wizytom
edukacyjnym,  kursom  alternatywnym  i  działaniom,
zaprojektowanym  w  celu   rozwoju  osobistego  i
kompetencji językowych

 zakwaterowanie  na  terenie  kampusu  z  pełnym
wyżywieniem  

 międzynarodowe  środowisko  będące  szansą  zdobycia
wielu ciekawych znajomości 

 doskonała  opieka  i  wsparcie  zapewnione  przez  24
h/dobę , a wszystko w bezpiecznym otoczeniu.



Kurs językowy 
Wyjątkowo  kompleksowe  programy  edukacyjne,  mające  na  celu  wyposażenie  uczniów  w  mieszankę  wiedzy,
umiejętności i wartości, aby odnosić  sukces w zmieniającym się świecie. Dwa programy edukacyjne Global Skills in
English Summer School i Global Skills International Summer School. 

Kurs letni : Global Skills in English Summer School
Ten program jest przeznaczony dla uczniów z różnych krajów, którzy chcą poprawić swoje umiejętności językowe i przy
jednoczesnym  rozwijaniu rozwoju społecznego i  intelektualnego.  Zajęcia opierają się na założeniu,  że uczniowie
najlepiej uczą się, gdy aktywnie i z rozwagą angażują się zarówno w swoje najbliższe otoczenie, jak i szerzej otaczający
ich  świat.  Nie  ma   ustalonego  programu  nauczania  ani  podręczników,  według  których  prowadzone  są  zajęcia.
Nauczyciele co tydzień planują swoje lekcje „od zera”, w oparciu o tygodniowy plan zajęć pozalekcyjnych

Lekcje odbywają się rano i są podzielone na trzy odrębne sesje : 

Sesje Knowledge-based są bardziej  teoretyczne z  uwzględnieniem metodologii  Content  and Language Integrated
Learning (CLIL) i obejmują nauczanie języka angielskiego jako drugiego języka wraz z innymi zagadnieniami, takimi jak
historia i ekonomia np. zajęcia o historii Londynu, z przeglądem czasowników czasu przeszłego.
Sesje Skills-based  są prowadzone przy użyciu metodologii uczenia się opartej na zadaniach (TBL) i obejmują zajęcie z
wykorzystaniem  materiałów ze świata rzeczywistego.  Może to obejmować prowadzenie badań, planowanie działań
lub wygłaszanie prezentacji 
Sesje  Values-basedna  zachęcają  uczniów  do  badania  i  kwestionowania  ich  światopoglądów  i  założeń,  poprzez
dyskusje i debaty.

 Wiek uczestników: 10-13 i 14-16 lat
 Międzynarodowe grupy
 Wszystkie poziomy zaawansowania do C1
 Liczba osób w grupie: max. 12
 Liczba lekcji w tygodniu: 22

UWAGA w ramach kursu możliwość przygotowania się do egzaminów FCE, CAE lub IELTS – szczegóły u doradcy JPE
Kurs + egamin 

Kurs letni : Global Skills International Summer School
Ta międzynarodowy letni  kurs,  dla uczniów,  którzy są rodzimymi użytkownikami  języka angielskiego lub  mają już
wysoki  poziom znajomości  języka angielskiego,  ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności  globalnych. Poranne
zajęcia są osobno dla każdego kursu. Zajęcia popołudniowe,  program sportowy i towarzyski, a także wycieczki są
wspólne.

 Wiek uczestników: 10-13 i 14-16 lat
 Międzynarodowe grupy
 Wszystkie poziomy zaawansowania do C1
 Liczba osób w grupie: max. 12
 Liczba lekcji w tygodniu: 22



Zakwaterowanie

Zakwaterowanie  na  terenie  kampusu  pobyt  dla  maksymalnie   200
uczniów,  osobne zakwaterowanie   dla dziewcząt  i   chłopców. Tylko
uczniowie  w podobnym wieku  i  innej  narodowości  mogą mieszkać
razem  to  doskonałe  rozwiązanie  aby  poznać  nowych  przyjaciół  z
różnych krajów i  ćwiczyć swój angielski  w codziennych rozmowach.
Łazienki na korytarzu.  
Po  bardzo  pracowitym  dniu  zajęć  szkolnych  i  zajęć  dodatkowych
uczniowie  mogą  relaksować  się  w  świetlicy  z  TV  i  salą  gier.  Do
dyspozycji uczniów są również  sale komputerowe (wieczorem). WIFI
dostępne na terenie całego kampusu.  W każdym z budynków mieszka
opiekun, który jest 24h do dyspozycji uczniów. 

• Pokoje 2 os, łazienki na korytarzu (pokoje 1 lub 3 os na życzenie) 
• Pełne wyżywienie serwowane w stołówce na miejscu 
• Podczas wycieczek zapewniany suchy prowiant na lunch 

Program zajęć dodatkowych

Mottem szkoły jest kompleksowa nauka nie tylko w klasach ale podczas bardzo atrakcyjnego programu zajęć
po lekcja. Olbrzymim ułatwieniem do organizowania atrakcyjnych zajęć popołudniowych i wieczornych jest
doskonale wyposażony kampus, na ternie którego znajduje się hala sportowa do koszykówki, badmintona,
piłki nożnej 5-a-side, kryty basen z podgrzewaną wodą do pływania rekreacyjnego i gry w piłkę wodną, 6
kortów tenisowych, sala do tenisa stołowego i mnóstwo boisk sportowych. Inne zorganizowane zajęcia na
terenie kampusu obejmują dyskoteki, grille, konkursy, imprezy karaoke, międzynarodowe wieczory i pokazy
talentów.  Dla  uczniów,  którzy  preferują  relaks  w  ciszy,  jest  biblioteki,  klub  IT,  zajęcia  muzyczne.
W piątkowe i  sobotnie  wieczory  szkoła  lubi  przygotowywać  coś  specjalnego jak  popularny  Front  Lawn
Festival lub w niedziele dużo zajęć grupowych np Capture the Flag i Sports Day.      
Tematyka zajęć w klasie jest ściśle powiązana z organizowanym przez szkołę wycieczkami. Oferowane są
liczne  wycieczki  nie  tylko  całodniowe  w  weekendy  ale  również  w  dni  powszednie,  podczas  których,
uczniowie mogą wybrać lokalnych ciekawych miejsc. 

Oferowane są 3 główne rodzaje wycieczek poza teren szkoły:
Całodniowe wycieczki odbywają się dwa razy w tygodniu i biorą w nich udział wszyscy uczniowie. Niektóre 
mają charakter edukacyjny i obejmują wycieczki do muzeów, ogrodów zoologicznych, rezydencji lub 
zabytkowych zamków. Inne służą zwiedzaniu i zazwyczaj obejmują wycieczki do  parków rozrywki lub 
centrów handlowych. 
Wycieczki lokalne są częścią zajęć popołudniowych i obejmują wycieczki do  kina, lodowiska, gokarty, 
kręgielnie i szalony golf. Uczestniczą w nich mniejsze grupy, a uczniowie mogą zapisywać się na nie z 
kilkudniowym wyprzedzeniem.
Wycieczki w środkowy weekend są przeznaczone tylko dla uczniów którzy wybiorą opcję pobytu 6 
tygodniowego i jest to  nocna wycieczką do lokalnego ośrodka sportów ekstremalnych. Odbywa się to w 
weekend.                                  



Szkoła  przygotowała  całą  listę  dostępnych  atrakcji  i  opcji  dodatkowych pobytu.  Poniżej  przykładowe w tym kursy
przygotowujące do egzaminów i zajęcia indywidualne. Szczegóły zapisów na zajęcie dostępne u doradcy JPEdukacja. 

Podróż / transport z i na lotnisko 

Bezpłatny transport z i na lotniska: Londyn Luton (LTN),  Londyn Stansted (STN) i l Londyn Heathrow (LHR) między 9:00
a 17:00 w dni przylotów i odlotów. Przyloty tylko w niedzielę, wylot w sobotę.
Uczniowie przybywający z rodzicami lub opiekunami muszą również dojechać i opuścić kampus w godzinach od 09.00
do 17.00


