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Londyn Bloomsbury - Angielski Ogólny [CEG-G4]

Lokalizacja
Londynu nie trzeba przedstawiać - to jedno najbardziej ekscytujących miast na świecie. Oferuje mnogość
atrakcji - sławnych zabytków (Tower of London, Opactwo Westminster, Pałac Buckingham), znanych miejsc
kultury i rozrywki (teatry na West Endzie, opera królewska Covent Garden), muzeów (Muzeum Brytyjskie,
National Gallery), historycznych i rozległych parków (Hyde Park, Kew Gardens). Jest także siedzibą wielu
uczelni wyższych, w tym Uniwersytetu Londyńskiego, Imperial College London czy Royal College of Music.
Nasza szkoła zlokalizowana jest w sercu Bloomsbury, w centralnym Londynie. Będziesz miał tu dostęp do
dużej liczby linii komunikacyjnych, prowadzących do wszystkich miejsc stolicy, do których nie można
dotrzeć na piechotę. Placówka usytuowana jest pomiędzy sławnymi na świecie uniwersytetami - daje to
dodatkową motywację do nauki! Nasza placówka, mieszcząca się w historycznym budynku, jest pełna
charakteru i światła. Jednocześnie wyposażona jest w najnowsze technologie - tablice multimedialne,
projektory, centrum komputerowe, bezpłatny dostęp do Wi-Fi. W naszej szkole studenci, oprócz dobrze
wyposażonych sal lekcyjnych, mają także dostęp m.in. do salonu studenckiego, biblioteki z czytelnią,
stołówki z jadalnią i kącika kawowego.
Program szkolenia
W naszej placówce oferujemy szeroką gamę kursów języka angielskiego ogólnego na wszystkich poziomach
zaawansowania, w różnych intensywnościach. Plan zajęć ułożony jest w sposób elastyczny, tak, by każdy
mógł znaleźć dla siebie to, czego najbardziej potrzebuje.
Główne założenia kursu to:
- Cele. Podstawą zajęć jest integracja wszystkich zdolności językowych (czytanie, pisanie, mówienie,
słuchanie, jak również gramatyka czy słownictwo). Podczas zajęć z bloku podstawowego skupisz się na
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poprawności i płynności wypowiedzi. Każdy dzień i tydzień ma inny cel - będziesz wiedział, co nim jest, jak
go osiągnięsz i czego się nauczysz w każdym tygodniu. Nauczyciele w odstępach tygodniowych sprawdzają
Twoją wiedzę, byś czuł, jakie postępy czynisz. Używamy podejścia komunikacyjnego, a nie samego słuchania
wykładów i robienia ćwiczeń.
- Elastyczność. Od kursu podstawowego, przez standardowy po bardzo intensywny - oferujemy bogaty
wybór intensywności, by każdy znalazł tę, która jest mu najbardziej w danym momencie potrzebna.
- Zaangażowanie. Wierzymy, że uczniowie uczą się szybciej i bardziej efektywnie, jeżeli lekcje są angażujące,
zabwane i odnoszące się do rzeczywistości, stąd nasi nauczyciele używają różnorodnych metod, by
aktywować, motywować i budować pewność siebie w używaniu języka przez studentów. Jednocześnie
pozwala to na wyłapaniu rejonów, w których możesz czuć się słabiej. Każdy tygodniowy program skupia się
nie tylko na programie z podręcznika, ale również w celach naukowych i zainteresowaniach grupy.
- Test sprawdzający w dniu przyjazdu. Pierwszego dnia kursu odbędziesz test językowy, abyś mógł
sprawdzić swój poziom wiedzy na temat gramatyki, słownictwa oraz rozumienia angielskiego pisanego i
mówionego. Pomoże nam to przydzielić Cię do grupy, w której będziesz czuł się najlepiej.
- Pewność jakości. Nasi Dyrektorzy do Spraw Nauczania dbają o to, by nasze programy miały najwyższą
możliwą jakość i by grupy językowe były niewielkie - wszystko to po to, aby nasi studenci opuścili nasze
mury zdobywając maksimum umiejętności w danym czasie, który u nas spędzili.
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 20 lub 25 lub 30×45 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia:
dowolny poniedziałek.
Dostępne opcje
Poniżej przedstawiamy orientacyjne koszty pakietów kurs+zakwaterowanie, przeliczone na walutę rozliczeń
grantu tj. EUR. Propozycje te uwzględniają dozwolone przesunięcia środków między poszczególnymi
kategoriami wydatków, tak aby całość kosztów była pokryta z grantu. W kolumnie kieszonkowe podana jest
szacunkowa kwota, jaka pozostanie na dodatkowe wyżywienie, dojazdy komunikacją miejską itp w
zależności od wybranej opcji zakwaterowania. Wydatki z kieszonkowego nie wymagają dokumentowania
rachunkami.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (20×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1605 EUR

833 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1745 EUR

693 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1582 EUR

856 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1628 EUR

810 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

1547 EUR

891 EUR

kurs (20×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1594 EUR

844 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (20×45 min./tydz.) w cenie 919 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1519 EUR.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (25×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1745 EUR

693 EUR

kurs (25×45 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1884 EUR

554 EUR

kurs (25×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1722 EUR

716 EUR

kurs (25×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1768 EUR

670 EUR
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kurs (25×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

1687 EUR

751 EUR

kurs (25×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1733 EUR

705 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (25×45 min./tydz.) w cenie 1059 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1380 EUR.
2 tyg.

kieszonkowe

kurs (30×45 min./tydz.)+mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1803 EUR

635 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1943 EUR

495 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1780 EUR

658 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1826 EUR

612 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

1745 EUR

693 EUR

kurs (30×45 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1791 EUR

647 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (30×45 min./tydz.) w cenie 1117 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1321 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
2 tyg.
kurs (20×45 min./tydz.)

790 GBP

kurs (20×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1380 GBP

kurs (20×45 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1500 GBP

kurs (20×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1360 GBP

kurs (20×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1400 GBP

kurs (20×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

1330 GBP

kurs (20×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1370 GBP

2 tyg.
kurs (25×45 min./tydz.)

910 GBP

kurs (25×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1500 GBP

kurs (25×45 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1620 GBP

kurs (25×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1480 GBP

kurs (25×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1520 GBP

kurs (25×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

1450 GBP

kurs (25×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1490 GBP

2 tyg.
kurs (30×45 min./tydz.)

960 GBP

kurs (30×45 min./tydz.) + mieszkanie dzielone, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1550 GBP

kurs (30×45 min./tydz.) + rezydencja, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1670 GBP

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1530 GBP
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kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1570 GBP

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

1500 GBP

kurs (30×45 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1540 GBP

Uwaga:
1. Grant Erasmus+ obejmuje także kwotę 350 EUR na każdego uczestnika projektu. Wg informacji
uzyskanych z Agencji Narodowej istnieje możliwość przesunięcia tych pieniędzy na dopłatę do kosztów
kursu - w przypadku wyboru droższego kursu.
2. Szczegółowe informacje na temat kwot przyznawanych grantów można znaleźć tutaj.
3. Obowiązują dopłaty sezonowe w okresie:
11-06-2023--26-08-2023: 20.00 GBP/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. BB)
11-06-2023--26-08-2023: 20.00 GBP/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. HB)
11-06-2023--26-08-2023: 20.00 GBP/tydz. (20, kurs+rodzina 2 osob. BB)
11-06-2023--26-08-2023: 20.00 GBP/tydz. (20, kurs+rodzina 2 osob. HB)
11-06-2023--26-08-2023: 20.00 GBP/tydz. (25, kurs+rodzina 1 osob. BB)
11-06-2023--26-08-2023: 20.00 GBP/tydz. (25, kurs+rodzina 1 osob. HB)
11-06-2023--26-08-2023: 20.00 GBP/tydz. (25, kurs+rodzina 2 osob. BB)
11-06-2023--26-08-2023: 20.00 GBP/tydz. (25, kurs+rodzina 2 osob. HB)
11-06-2023--26-08-2023: 20.00 GBP/tydz. (30, kurs+rodzina 1 osob. BB)
11-06-2023--26-08-2023: 20.00 GBP/tydz. (30, kurs+rodzina 1 osob. HB)
11-06-2023--26-08-2023: 20.00 GBP/tydz. (30, kurs+rodzina 2 osob. BB)
11-06-2023--26-08-2023: 20.00 GBP/tydz. (30, kurs+rodzina 2 osob. HB)
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