
Academic Summer UK
DLD London (centrum Londynu przy Westminster Bridge)

 wiek: 13-18 lat 
ośrodek czynny: 02.07 -  13.08. 2023

daty rozpoczęcia: 2, 16 i 30.07  (pobyt: niedziela  – niedziela)

• Academic  Summer  to  program
przygotowujący  i  powtórkowy  dla
uczniów  uczących  się  lub  planujących
rozpoczęcie  nauki  w  Wielkiej  Brytanii
na poziomach GCSE, A-level lub IB lub
w  szkołach  międzynarodowych  z
wykładowym angielskim.

• DLD znajduje się w odległości krótkiego
spaceru  od  London  Eye,  Houses  of
Parliament,  Westminster,  Galerii
Narodowej,  Tower  of  London,
londyńskich muzeów, Trafalgar Square i Buckingham Palace, 

• Zajęcia odbywają się w klasach max 15-osobowych, lekcje realizowane są po angielsku w
wymiarze 20 zajęć tygodniowo

• Program  obejmuje  interesujące  lekcje  teoretyczne  i  praktyczne  z  fakultatywnymi
wycieczkami,  eksperymentami  i  warsztatami  w  laboratoriach  i  pracowniach
przedmiotowych  tak,  aby  wzbudzić  w  uczniu  maksymalne  zainteresowanie  i pasję do
przedmiotu



Kurs na poziomie IGCSE lub pre-IB dla grupy wiekowej 13-14 lat

• wymagany poziom znajomości angielskiego B1
• dostępne przedmioty: Art , Business Studies, Geography, History , Literature , Maths, Philosophy, 

Sciences, ICT, Design and Technology, Social Studies
• zajęcia prowadzone wg metodologii Content and Language Integrated Learning (CLIL) , która jest 

bardzo efektywna w nauce języka angielskiego

Kurs na poziomie A-level i IB dla grupy wiekowej 15-18 lat

• wymagany poziom znajomości angielskiego B2, 
• uczeń wybiera 4 przedmioty (szkoła oferuje szeroka gamę przedmiotów akademickich, 

pozwalających na przygotowanie się do A-level/IB. 
• Wybieramy przedmioty przed przyjazdem (najlepiej 6-8 łącznie) - szkoła na tej podstawie tworzy dla 

nas indywidualny plan zajęć. 
Oferowane przedmioty zależą od zainteresowania nimi studentów, więc nie każdy przedmiot jest dostępny w 
każdym tygodniu. Szkoła jednak dokłada  wszelkich starań, aby zrealizować wybór każdego uczeń. 

poniżej lista dostępnych opcji do wyboru:
Applied Mathematics,  Art, Biology, Chemistry, Economics business and 
entrepreneurship, English, Environmental systems and societies, Essay Writing, History and Politics,  
Literature, Media Studies, Physics, Presentation and Interviews, Psychology,  Social studies, Theory of 
knowledge

Przykładowy rozkład dnia na kursie GCSE oraz A-level/IB: 

Kurs przygotowujący do kierunków medycznych, wiek: 15+ lat

• 2 tygodniowy innowacyjny program: 40 godzin zajęć
lekcyjnych i praktycznych/tydz prowadzonych przez
studentów medycyny

• w cenie programu: kurs pierwszej pomocy, wizyty w
szkołach medycznych, szpitalu i laboratoriach, zadania
zespołowe i na komunikację w rozwiązywaniu problemów,
wykłady na temat etyki w medycynie, budowanie
scenariuszy zachowań, zajęcia praktyczne z Biologii i Chemii,
przygotowanie personal statement , przygotowanie do
rozmowy UKCAT, BMAT



Zakwaterowanie
 
DLD London – samo centrum miasta

• na terenie obiektu: biblioteka, sala artystyczna ze sceną, kafeteria wydająca ciepłe posiłki nowoczesne klasy,
sale komputerowe, nowoczesne laboratoria  naukowe i sale warsztatowe do zajęć artystycznych.

• zakwaterowanie w akademiku nad szkołą, wystarczy zjechać kilka pięter windą
• pokoje 1-osobowe z łazienkami i kilka 2- osobowych z łazienkami
• na każdym piętrze znajduje się common room – miejsce do wspólnych spotkań
• pełne wyżywienie - 3 posiłki dziennie. 
• Security 24h/dobę

  

Podróż

Szkoła organizuje bezpłatne transfery  z i na lotnisko Heathrow: 
• London  Heathrow - LHR  - przylot i wylot w niedziele w godz. 9.00 - 17.00

Transfery w innych dniach/godzinach po ustaleniu ze szkołą i odpłatne dodatkowo


