
St. Giles Summer – Oxford  - Oxford Brookes University
uczestnicy kursów: 12-17 lat

2 lipca – 6 sierpnia 2023 pobyt: niedziel-niedziela

 

 St.  Giles  Summer  należy  do  znanej  sieci  szkół  z  60-
letnim doświadczeniem 

 Placówka na najwyższym poziomie, inne letnie  ośrodki
zlokalizowane  są  m.in.  w  Oxfordzie,  Canterbury  i
Brighton.  Zwycięzca  prestiżowej  nagrpdy  Star  Award
2022 

 Letni  ośrodek  w  Oxfordzie  mieści  się  na  terenie
zielonego  i  nowoczesnego  kampusu  Oxford  Brookes
University.

 Komfortowy kampus z dużą ilością zieleni na zewnątrz
gdzie  uczestnicy  spędzają  wiele  czasu  podczas
wspólnych  gier  i  zabaw.  Sale  lekcyjne  oraz
zakwaterowanie znajdują się w odległości spaceru od
siebie i  około 2 km od centrum Oksfordu, 10 min od
zabytkowej części miasta. 

 Doświadczona  i  wykwalifikowana  kadra  nauczycielska
realizuje  zajęcia  przez  zabawę  w  ciekawy  sposób,
dostosowany  do  grupy  wiekowej  najmłodszych
uczestników

 Program  atrakcji  pozalekcyjnych  jest  urozmaicony  i  bardzo  ciekawy,  dzieci  i  młodzież  mają
zapewnione liczne zajęcia sportowo-kulturalne; 

 Możliwości  wybrania  spersonalizowanego  kursu  po  przyjeździe,  dodając  jedną  z  trzech  opcji
językowych English Plus:  University  Studies  Taster,  Exam Skills  lub Performing Arts -  wszystkie
dostępne bez dodatkowych kosztów.

 School of English and Wizardry – wyjątkowy program dla fanów Harrego Pottera

 Opieka i wsparcie zapewnione przez 24 h/dobę.



Kurs językowy

Kursy języka angielskiego dla  młodzieży prowadzą tylko doświadczeni  i  przyjaźni  nauczyciele  .  Zajęcia umożliwiają
indywidualne podejście, jednocześnie zapewniając doskonałą mieszankę narodowości i osobowości, tworząc idealne
warunki do nauki. 

 20 lekcji w tygodniu, 1 lekcja 50 minut 
 uczestnicy z podziałem na grupy wiekowe: 12 -17 lat
 wszystkie poziomy zaawansowania od A1 do C1
 międzynarodowe grupy

Dla uczniów pragnących rozwijać dodatkowe umiejętności specjalne kursy  English Plus, opcje wybierana na miejscu po
przyjeździe. Około 5 godzin zajęć w tygodniu. Brak dodatkowych opłat. 

English Plus University Studies Taster 
Ten kurs ma na celu zapoznanie uczestników z tym, co jest wymagane, aby dostać się na brytyjski lub amerykański
uniwersytet i jak osiągnąć najlepsze wyniki. Moduł 1 koncentruje się na tym, jak uczniowie mogą najlepiej przygotować
się  do  studiów,  a  moduł  2  koncentruje  się  na  zapewnieniu  i  wprowadzenie  do  niektórych  technik  uczenia  się  i
umiejętności  akademickich  wymaganych,  aby  być  efektywnym  studentem.  Sesje  trwają  ponad  pięć
godzin w dwa popołudnia w tygodniu, a poniższy zarys to przykład tego, co może być objęte tą opcją.

English Plus Exam Skills 
Ten kurs ma na celu zapoznanie uczestników z formatami egzaminów i zawiera elementy z różnych pakietów 
egzaminacyjnych,: Cambridge English: Advanced, IELTS i amerykańskie SATs. Obejmie pracę nad umiejętnościami 
(czytanie, pisanie, słuchanie i mówienia) oprócz sprawdzania gramatyki i słownictwa. Kurs zaoferuje uczniom 
przedsmak różnych egzaminów i wprowadzi ich do różnych typów zadań i pomoże uczniom opracować strategie 
egzaminacyjne. Sesje trwają ponad pięć godzin w dwa popołudnia w tygodniu, a poniższy zarys to przykład tego, co 
może być objęte tą opcją



English Plus English & Performing Arts 
Ta opcja języka angielskiego plus ma na celu poznanie języka dramatu, teatru, muzyki i tańca. Każdy tygodniowy moduł 
zaoferuje różnorodne zabawne sesje:  taneczne, teatralne  a także bardziej muzyczne sesje, takie jak śpiew i
występy muzyczne. Sesje odbywają się przez pięć godzin w dwa popołudnia w tygodniu, a poniższy zarys jest próbką 
tego może być objęte tą opcją

English Plus Wizardry
Ekscytujący tygodniowy kurs będzie łączył lekcje angielskiego, lekcje magii i  zabawne zajęcia o tematyce Harry'ego
Pottera. W programie równie wycieczka do  Harry Potter Studio Tour, urocze piesze wycieczki do słynnych miejsc i gra
w  Quidditcha.  Uczniowie  będą  mieli  okazję  poznać  magiczny  świat  Harry'ego  Pottera,  jednocześnie  nawiązując
przyjaźnie  i  doskonaląc  swój  angielski.   Sesje  odbywają  się  przez  pięć  godzin  w  dwa  popołudnia  w  tygodniu.
Przykłaodwy plan pobytu poniżej 



Zakwaterowanie
Zakwaterowanie na terenie kampusu
Zakwaterowanie w nowoczesnej rezydencji szkolnej Clive Booth, pokoje 1 osobowe (1 łazienka na 3) Pełne wyżywienie
3 posiłki dziennie Suchy prowiant w trakcie wycieczek szkolnych.  

 pokoje 1 osobowe, 
 pełne wyżywienie
 pierwszego dnia pobierany depozyt zwrotny 100 GBP 

Program zajęć dodatkowych

Dwie całodniowe i trzy półdniowe wycieczki w tygodniu.  Całodniowe wycieczki do  Londynu, Stratford Upon Avon i 
Bath. Półdniowe wycieczki obejmują lokalne muzea, rejs  po rzece i wizyty w Oxford University College. Organizowany 
jest pełny i urozmaicony program zajęć popołudniowych i wieczornych, który będzie obejmował wybór sportów, a 
także inne zajęcia, takie jak wieczory filmowe, pokazy talentów, noc karaoke, dyskoteki studenckie i quizy 
Szczegółowy plan zajęć na każdy tydzień pobytu dostępny u doradcy JPEdukacja. 

Przykładowy plan pobytu w pierwszym tygodniu poniżej:

Podróż / transport z i na lotnisko 

Przyjazd / wyjazd – niedziela. Szkoła organizuje transport z londyńskich lotnisk – przejazd indywidualny – dowolna
godzina:  

Londyn Heathrow £ 95 przejazd w jedną stronę 
Londyn Gatwick £ 137 przejazd w jedną stronę 

Możliwość  zmówienia  transportu  busem szkolnym.   Uczniowie  będą  podróżować  z  innymi  uczniami  i  pod opieką
dorosłych  minibusem, który wyjedzie z lotniska o godzinie 16:00 w niedzielę i  wyjeżdża z centrum w każdą niedzielę o
8 rano, aby wrócić na lotnisko. Koszt transportu w dwie strony 100 GBP (bardzo limitowane miejsca) 


