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PŘÍRODA

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

MĚSTO

• Věk: 7–17, 18+
• Max studentů ve třídě: 12 (7–12 let),
   15 (12–17 let), 6 (18 a starší)
• Počet předmětů: až 18
• Volba předmětů: věk 7–14 ne,
   věk 15+ ano
• Ubytování: rezidence

5 RŮZNÝCH
LOKALIT

VÝLETY A
AKTIVITY

NABÍZENÉ KURZY:

• Vysoce kvalitní letní program s intenzivní výukou
   akademických předmětů v angličtině
• Británie: Medical Studies, IELTS prep., Academic
   Sports, Oxbridge Preparation
• Kanada: Medical Studies, Computer Science
• Délka programu: Británie 2–8 týd., Kanada 3 týd.
• Doporučená úroveň AJ:
7–12 let: A1 | 12–14 let: B1 | 15+: B2
• Intenzita výuky: 20/30 hodin týdně

LOKALITA:

• Velká Británie: Londýn,
   Cambridge, Bristol; Manchester
   pro 18+
• Kanada: Vancouver Island, New
Brunswick

O PROGRAMU
Unikátní příležitost pro cílevědomé studenty využít angličtinu při výuce akademických předmětů s podporou kvalifikovaných
učitelů v příjemné a pestré globální atmosféře - ochutnávka britského/kanadského akademického studia - doplněná výjimečným volnočasovým programem zahrnujícím např. návštěvu interiéru Buckinghamského paláce, Harry Potter studia nebo možnost vyšplhat na O2 arénu (v Británii) či pozorování velryb, návštěvu Toronta, Vancouveru nebo koupání v oceánu (v Kanadě).

SPECIFIKA
Malé skupiny studentů, zkušení učitelé a přátelští lektoři velmi rychle pomohou odstranit případné počáteční obavy. Praktické
a inspirativní metody výuky studenty vyzývají ke spolupráci, diskusi a aktivnímu zapojení. Loni Academic Summer přivítalo studenty z 54 různých zemí (včetně Angličanů a Kanaďanů), což přispívá k intenzivnímu používání angličtiny. Prioritou je pro školu
bezpečnost a 24 hodinová kvalitní péče o studenty.

VÝUKA
Výuka je intenzivní, aktivní a inspirující. 20 hodin pro studenty ve věku 7–12 let, 30 hodin pro studenty ve věku 12+. Studenti od
15 let ocení individuální rozvrh – vybírají si až z 18 různých akademických předmětů (Art, Biology, Chemistry, Design & Technology, Drama & Music, Economics & Business, English, Environmental Systems & Societies, Essay Writing, History & Politics,
Computer Science, Literature, Maths, Media Studies, Physics, Presentations & Interviews, Psychology and TOK). Škola také nabízí speciální programy zaměřené na medicínu, IELTS, sport, informační technologie (včetně robotiky a web designu) či přípravu
na studium na univerzitě.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Škola studentům nabízí každodenní program aktivit a výletů. Standardem jsou 2 půldenní a 2 celodenní výlety týdně plus pestrá škála aktivit. Příkladem je návštěva Houses of Parliament, Stonehenge, typického a pohodového punting v Cambridge nebo
leadership či teambuilding programy. V Kanadě potom výstup na CN Tower v Torontu, návštěvu Victorie (hlavní město British
Columbia) či koupání v jezeře vedle vodopádu.
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