Język angielski ogólny
Saint George International

S

aint George International
gwarantuje bogaty wybór
kursów angielskiego w
Londynie. Siedziba znajduje się we
wspaniałym, dostosowanym do
potrzeb nauczania centrum
szkoleniowym w modnej dzielnicy
Fitzrovia, niedaleko znanej na całym świecie Oxford Street. Oferowane szkolenia
są na profesjonalnym poziomie, a wspaniałe zakwaterowanie oraz pełne atrakcji
otoczenie stwarzają idealne warunki do nauki angielskiego.

Kursy
Język angielski standard

Język angielski intensywny

Kurs języka angielskiego ogólnego
rozwijający zdolności językowe tj.:
mówienie, gramatyka i słownictwo,
rozumienie tekstów pisanych, rozumienie
ze słuchu, pisanie.

Kurs języka angielskiego obejmujący kurs
standard oraz zajęcia popołudniowe, które
kładą nacisk na umiejętność swobodnej
komunikacji w języku angielskim.

 kurs obejmuje 20 lekcji tygodniowo;
 czas trwania kursu: minimum 1
tydzień;
 kursy zaczynają się w każdy
poniedziałek;
 zajęcia trwają od 9.15 do 12.45;
 grupy 10 - 14 osobowe;
 poziomy kursów: od początkującego po
zaawansowany;
 minimalny wiek uczestników – 16 lat;

 kurs obejmuje 30 lekcji tygodniowo;
 czas trwania kursu: minimum 1
tydzień;
 kursy zaczynają się w każdy
poniedziałek;
 zajęcia trwają od 9.15 do 12.45 oraz
od 13.30 do 15.00;
 zajęcia popołudniowe mają charakter
konwersacyjny;
 liczebność grup porannych: 10 - 14
osób; wieczornych: 6 – 8 osób;
 poziomy kursów: od początkującego po
zaawansowany;
 minimalny wiek uczestników – 16 lat;

Cena kursu obejmuje:








materiały dydaktyczne;
dostęp do platformy e-learningowej;
test przydzielający do odpowiedniej grupy;
pakiet powitalny;
dostęp do Internetu i sieci Wi-Fi;
zaświadczenie ukończenia kursu;
różne aktywności i zajęcia popołudniowe;

Londyn
Cena
Angielski ogólny standard
(20 lekcji)

Angielski ogólny intensywny
(30 lekcji)

1 tydzień

£250

£375

2 tygodnie

£490

£735

3 tygodnie

£735

£1105

4 tygodnie

£980

£1470

Opłata rejestracyjna £65
Od 1 lipca do 30 sierpnia naliczana jest dodatkowa opłata £10/tydzień

Zakwaterowanie
Pokój u rodziny (w zależności od strefy)

£140-245/tydzień

Dom studencki

od £37-65/noc

Hotel

£100-170/noc

Organizacja noclegu £40

Przykładowy kosztorys
Angielski ogólny standard (20 lekcji)
Opłata rejestracyjna
Pokój u rodziny
Organizacja noclegu
Suma

Jeśli masz pytania lub wątpliwości zadzwoń do nas lub napisz.
Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania
i pomożemy zorganizować wyjazd

2 tygodnie
2 tygodnie x £180

£490
£65
£360
£40
£955
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