
Nevyučuje se: Učí se každý všední den.
Výuka probíhá: 9.00 - 10.30; 11.00 - 12.30; 
13.30 - 15.00 hod.
Termíny: Language Methodology and Culture: 4.1., 
18.1., 29.3., 5.7., 19.7., 2.8., 4.10., 18.10.2021.
English in the Primary Classroom: 4.1., 29.3., 5.7., 
19.7., 2.8., 4.10., 18.10.2021.

• pro učitele od 21 letAngličtina
BrightonBrighton, kurzy pro učitele angličtiny na základních i středních školách, krásné 

letovisko, škola s tradicí, pevné začátky, 2 týdny kurzu za 19 980 Kč!

Anglie

---

The English Language Centre vznikla již roku 
1936 a patří k nejstarším jazykovým školám pro 
zahraniční studenty v Anglii. Je uznána Britskou 
radou a je členem asociace English UK, Quality 
English a IALC. ELC má skvělou pověst, patří mezi 
nejlépe hodnocené školy v Anglii. Kromě kurzů pro 
učitele nabízí kurzy obecné a obchodní angličtiny.
Škola sídlí v typické budově jen 5 minut chůze od 
pláže a 10 - 15 minut chůze od centra.
Studenti mají k dispozici 32 tříd, interaktivní tabule, 
knihovnu, 2 klubovny, kuchyňku, studovnu, velkou 
posluchárnu, počítačovou učebnu. WiFi je zdarma. 
Brighton je známé letovisko, leží jen hodinu vla-
kem jižně od Londýna. Brighton má 275 000 oby-
vatel, má 534 metrů dlouhé zábavní molo (Brigh-
ton Pier), kryté bazény, akvárium a nádherný pa-
lác Royal Pavilion, který je vedle mola hlavní sta-
vební ikonou města. Brighton má fotbalové mužstvo 
Premier League a univerzitu. Samozřejmě je to ob-
líbené velké letovisko, kam se sjíždějí v létě studen-
ti z celého světa.

Škola: The English Language Centre

Brighton

Language Method. & Culture 30 45 minut 2 týdny 12 nejvíce 7 - 9

English in the Primary Classroom 30 45 minut 2 týdny 12 nejvíce 6 - 7

Kurzy/týdny 2 týdny

Language Methodology and Culture 19 980

English in the Primary Classroom 19 980

Kurz je určen učitelům, kteří si chtějí vylepšit metodiku výuky obecné angličtiny nebo výuky pro mladší děti.

Language Methodo-
logy and Culture

má 30 lekcí výuky angličtiny týdně, zaměřuje se na metodiku. Poznáte nové 
vyučovací metody a seznámíte se s pedagogy z celého světa. Kurz je určen 
pro učitele na středních školách a učitele dospělých studentů.

English in the Primary 
Classroom

má 30 lekcí výuky angličtiny týdně, která se zaměřuje na prohloubení jazy-
kových znalostí a představení vyučovacích metod pro studenty mladší 13 let. 

The English Language Centre organizuje pro své 
studenty program pro volný čas a exkurze o ví-
kendech. Mezi běžné aktivity patří sport, návštěvy 
místních památek, filmové večery nebo kvízy, ex-
kurze směřují do okolních měst jako je Eastbourne,  
Hastings, Pevensey Castle nebo Bodiam Castle, ví-
kendové výlety míří např. do Londýna, Canterbury, 
Leeds Castle, Stratford upon Avon, Windsoru, Cam-
bridge nebo Oxfordu.

1. Čeští studenti ........................................... 20%
2. Němčina .................................................... 15%
3. Korejština ................................................... 13%
4. Arabština ................................................... 12%
5. Španělština ................................................ 10%

1.  Registrační poplatek účtovaný školou je 90 GBP, pro klienty INTACTu jen 1 780 Kč!
2.  Příplatek za speciální dietu v rodině je 460 Kč týdně. 

Rádi Vám zajistíme přímý let Praha - Londýn Heathrow (Gatwick) - Praha za nejnižší dostupnou cenu.
Odvoz organizovaný školou z letiště Heathrow do ubytování v Brightonu stojí 4 100 Kč, z letiště 
Gatwick do ubytování v Brightonu stojí 2 730 Kč. Odvozy zpět stojí stejně.

Cena v Kč zahrnuje výuku, učební materiály, závěrečný certifikát a pojištění proti úpadku CK.

Ubytování je od neděle před začátkem kurzu do soboty po ukončení kurzu. cena týdně noc navíc

1. Rodina Standard, cca 30 min. MHD od školy, jednolůžkový pokoj, polopenze, 

sdílená koupelna, WiFi zdarma, praní 1x týdně
4 550 650

2. Rodina Executive, cca 30 min. MHD od školy, jednolůžkový pokoj, polopenze, 

vlastní koupelna, WiFi zdarma, praní 1x týdně
6 680 950

3. Hostel nebo Hotel, 5 - 15 min. chůze od školy, WiFi zdarma, jednolůžkový pokoj, vlastní koupelna, snídaně, 

od 65 do 108 GBP za noc.

Budova školy, pláž, studenti u Royal Pavilion a při výuce

PŘÍPLATKY:

DOPRAVA:

ZAČÁTKY KURZŮ A ROZVRH VÝUKY:

POPIS ŠKOLY:

VÝLETY A AKTIVITY:

SLOŽENÍ STUDENTŮ (podle jazyků, r. 2019):

CENÍK UBYTOVÁNÍ 2021:

CENÍK KURZŮ 2021:

POPIS KURZŮ:

Počet lekcí 
týdně

Délka  
1 lekce

Délka kurzu  
v týdnech

Počet studentů ve 
třídě

Jaz. úroveň  
viz str. 4PŘEHLED KURZŮ:

INTACT - studium v zahraničí, s. r. o., tel.: 800 555 700, email: info@intact.cz, www.intact.cz


