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Londyn Highgate - Angielski Ogólny (dla
początkujących) [SGH-G2]

Lokalizacja
London Highgate to bezpieczne, modne, położone na północnym krańcu Londynu przedmieście. Rejon ten
składa się właściwie z trzech "wiosek" - Highgate, Muswell Hill i Crouch End. W związku z oddaleniem od
centrum Londynu, ta lokalizacja odznacza się dużym spokojem i mnogością zieleni. Jednocześnie jest stąd
bardzo dobry dojazd do wszystkich atrakcji miasta - do stacji London Central czy West End jest zaledwie 20
minut metrem.
Nasza szkoła jest średniej wielkości, dzięki czemu możemy zapewnić wysoki poziom spersonalizowanej
uwagi. Oferujemy możliwość nauki w pięknym, dobrze rozwiniętym, zielonym, podmiejskim i mieszkalnym
rejonie Londynu. Zajmujemy cudownie odrestaurowany budynek, doskonale przystosowany na potrzeby
szkoły językowej. Do dyspozycji studentów jest 25 sal lekcyjnych, z których większość wyposażona jest w
tablice interaktywne i potrzebny sprzęt audiowizualny. Jest tu również biblioteka z czytelnią. Studenci mogą
także korzystać ze szkolnych komputerów, tabletów oraz bezprzewodowego Internetu. Posiadamy również
strefę relaksacyjną z kafejką studencką. Dużą popularnością cieszy się także nasz przestronny ogród z
wydzieloną strefą piknikową.
Program szkolenia
W naszej szkole oferujemy kursy języka angielskiego ogólnego, których celem jest pomoc studentom w
nabyciu zdolności swobodnego porozumiewania się w tym języku. Staramy się, by studenci szlifowali swoje
umiejętności we wszystkich zakresach (mówienie, pisanie, słuchanie, czytanie), wciąż poczynali postępy i
osiągali założone przez siebie cele. Nauka angielskiego w anglojęzycznym kraju jest idealnym sposobem na
naukę języka, gdyż pozwala na posługiwanie się językiem obcym zarówno w sali lekcyjnej, jak i poza nią.
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Kurs języka angielskiego ogólnego został stworzony z myślą o studentach, którzy chcą z sukcesem i pewnie
komunikować się w codziennych, życiowych sytuacjach. Grupy językowe są niewielkie, aby zapewnić
optymalnie dużo uwagi każdemu uczestnikowi przez nauczyciela. Mimo iż zajęcia skupiają się na mówieniu i
słuchaniu, uczniowie mają okazję do ćwiczenia angielskiego we wszystkich zakresach języka, aby osiągnąć
swój maksymalny potencjał.
Nasz kurs angielskiego dla początkujących został utworzony specjalnie na potrzeby osób, które nie miały
wcześniejszej styczności z językiem angielskim. Program trwa określoną liczbę tygodni (1-4). Jego celem jest
nauka podstawowych umiejętności językowych i budowanie pewności siebie w używaniu języka obcego.
Studenci mogą brać udział w dodatkowych zajęciach, skupiających się na podstawowych zagadnieniach
gramatycznych, słownictwie oraz umiejętnościach mówienia i słuchania.
Długość i termin szkolenia
Szkolenie trwa 2 tygodnie i obejmuje 20×50 min. zajęć tygodniowo. Daty rozpoczecia: 2023-01-09 *,
2023-03-27 *, 2023-07-24 *, 2023-09-25 *.
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 (20×50 min./tydz.)+akademik, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1891 EUR

547 EUR

kurs (20×50 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1414 EUR

1024 EUR

kurs (20×50 min./tydz.)+rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1517 EUR

921 EUR

kurs (20×50 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

1342 EUR

1096 EUR

kurs (20×50 min./tydz.)+rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1428 EUR

1010 EUR

Istnieje możliwość zamówienia samego kursu (20×50 min./tydz.) w cenie 955 EUR, w takim przypadku na
utrzymanie i kieszonkowe pozostanie do dyspozycji kwota 1483 EUR.

Cennik
Poniżej podane są ceny kursu i opcji zakwaterowania w oryginalnej walucie kursu, które obowiązują w
rozliczeniach z SJO GLOSSA.
2 tyg.
kurs (20×50 min./tydz.)

821 GBP

kurs (20×50 min./tydz.) + akademik, pokój 1-osobowy, bez wyżywienia

1626 GBP

kurs (20×50 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, śniadanie

1216 GBP

kurs (20×50 min./tydz.) + rodzina, pokój 1-osobowy, dwa posiłki

1304 GBP

kurs (20×50 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, śniadanie

1154 GBP

kurs (20×50 min./tydz.) + rodzina, pokój 2-osobowy, dwa posiłki

1228 GBP

Uwaga:

2
c=1593 [SGH-G2]

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:
26-06-2023--25-08-2023: 20.00 GBP/tydz. (20, kurs)
26-06-2023--25-08-2023: 30.00 GBP/tydz. (20, kurs+akademik 1 osob. BO)
26-06-2023--25-08-2023: 40.00 GBP/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. BB)
26-06-2023--25-08-2023: 40.00 GBP/tydz. (20, kurs+rodzina 1 osob. HB)
26-06-2023--25-08-2023: 30.00 GBP/tydz. (20, kurs+rodzina 2 osob. BB)
26-06-2023--25-08-2023: 30.00 GBP/tydz. (20, kurs+rodzina 2 osob. HB)
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