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30 lat doświadczenia szkoły LSI pozwala docenić wagę dobrania najodpowiedniejszego i najbardziej efektywnego kursu
dla celów ucznia. Podczas tych lat tysiące studentów z całego świata korzystało z jej usług. Absolwenci twierdzą, że są
pod wrażeniem nie tylko własnych postępów, ale także miłej i życzliwej atmosfery oraz wyjątkowej opieki, które
wyróżniają szkołę. Nauka języka w kraju, gdzie jest on w powszechnym użyciu przynosi znacznie szybsze rezultaty niż
nauka w domu. Błyskawicznie wzrastają umiejętności i pewność siebie w używaniu języka, nabywane m.in. w trakcie
posługiwania angielskim codziennie.

LSI London Central znajduje się w sercu Londynu, blisko terenów uniwersyteckich (UCL, SOAS, Birbeck) oraz modnej
okolicy Soho. Sąsiedztwo obfituje w kafejki, bary i puby obsługujące studentów. Lokalizacja w centrum oznacza, że od
większości atrakcji Londynu nigdy nie dzieli Cię więcej niż krótki spacer.
Sale lekcyjne i całe wyposażenie mieści się na pięciu piętrach. Ostatnio umeblowano je na nowo,
dostosowując do najwyższych standartów i zapewniając uczniom wygodne i nowoczesne środowisko nauki. Sale są jasne
i dobrze wyposażone, tak aby spełnić wszystkie Twoje wymagania.
Studenci mogą używać wyposażenia komputerowego, pracując w programach do nauki własnej lub
korzystając z bezpłatnego dostępu do internetu. W holu z automatem do kawy można odpocząć podczas rozmowy,
poczytać gazetę lub zjeść lunch.
Dla ludzi biznesu przeznaczone jest oddzielne centrum, znajdujące się na najwyższym piętrze szkoły. W
trakcie studiów w Minigrupach dla Biznesmenów lub na kursach indywidualnych możesz spotkać i wymienić poglądy z
ludźmi z Twojej branży.
Zajęcia dodatkowe
Wizyta w Londynie nie będzie wykorzystana w pełni bez wypróbowania Programu Towarzyszącego LSI – świetnej okazji
do relaksu i poznania nowych ludzi podczas odkrywania londyńskich atrakcji. Organizatorzy nieprzerwanie poszukują
nowych rozrywek, a zapewne ucieszy Cię wiadomość, że do wielu interesujących miejsc wstęp jest bezpłatny!
międzynarodowa atmosfera – studenci reprezentują 20 narodowości
kursy angielskiego, kursy biznesu
szeroki wybór kursów Busines English – dla każdego
opcja bloku zajęć Busines English w trakcie kursu General English (angielski ogólny)
Mini Grupy dla biznesmenów
kursy indywidualne dla biznesmenów (kursy specjalnie projektowane według zamówienia)
kurs przygotowawczy do FCE
zajęcia popołudniowe połączone z wyjściami poza szkołę
regularne konsultacje
jeden kurs – w kilku miastach (np. 12 tygodni kursu ISY w Londynie, 12 w Cambridge)
konsultacje dotyczące dalszego kształcenia na uniwersytetach brytyjskich
kontaky z uniwersytetami i usługi związane z naborem na uczelnie
pomoc w szukaniu pracy (studenci mogą pracować do 20 godzin tygodniowo)

Wspólna praca w dążeniu do Twoich celów
Międzynarodowa atmosfera LSI
W LSI spotkasz studentów z całego świata, dzieląc z nimi doświadczenia nauki obcego języka. To doświadczenie będzie
dla Ciebie i korzyścią i przyjemnością!
Centra Językowe LSI
Wszystkie Centra Językowe LSI są wyposażone w aktualne materiały i źródła. W komfortowym otoczeniu cała energia
uczniów może być poświęcona nauce wybranego języka.
Doświadczenie LSI
LSI to więcej niż szkoła. To doświadczenia gromadzone podczas 30 lat pracy. Kursy są zaprojektowane w sposób, który
zapewnia szybkie postępy we wszystkich czterech sposobach komunikacji. Poprzez codzienny kontakt z innymi
studentami, rodziną cię goszczącą i spotykanymi ludźmi spoza szkoły, będziesz miał szansę ćwiczyć angielski poza klasą
i wkrótce osiągniesz pewność w używaniu języka w najróżniejszych sytuacjach.
Nauczyciele LSI
Niezależnie od wyboru kursu możesz być pewien, że kadra nauczycielska będzie stosownie wykwalifikowana,
doświadczona i troskliwa. Prowadzący zajęcia nieustannie nadzorują Twoje postępy i dbają, aby program kursu jak
najlepiej odpowiadał Twoim potrzebom. Życzliwość i gotowość do wysłuchania i pomocy są cechami łączącymi cały
zespół LSI. Nauczyciele regularnie odbywają szkolenia i zapoznają się z najnowszymi osiągnięciami z dziedziny
pedagogiki.
Interaktywne Zajęcia LSI
Nauka w LSI odbywa się w bardzo dynamiczny i żywy sposób. Aktywne komunikowanie się podczas lekcji jest
najefektywniejszym sposobem nauki i najprostszą drogą do sukcesu. Poprzez mówienie i eksperymentowanie z językiem
w różnych sytuacjach osiągniesz płynność w posługiwaniu się nim.
LSI gwarantuje Ci odpowiedni poziom
Pierwszego dnia kursu poprzez pisemny test oraz rozmowę zostanie ustalony aktualny poziom Twojej znajomości
języka. Rezultaty testu pomogą ustalić Twoje potrzeby oraz wybrać odpowiednią grupę zaawansowania.
Certyfikat LSI
Otrzymasz go przy zakończeniu kursu. Będzie zawierał dane na temat kursu, w którym uczestniczyłeś oraz osiągniętego
przez Ciebie poziomu. Certyfikat stanowi zwykle wystarczający dowód kompetencji językowych, ale w razie potrzeby
można także otrzymać raport podsumowujący przebieg kursu.
Ceny kursów zawierają:
-porady i pomoc w wybraniu odpowiedniego kursu
-test umiejętności językowych
-analizę Twoich potrzeb
-pisemny raport na temat Twojego pobytu
-przygotowanie materiałów
-lekcje wybranego kursu, materiały lekcyjne oraz wypożyczenie podręcznika
-korzystanie z materiałów i wyposażenia do nauki własnej
-zakwaterowanie – jeśli było zamawiane
-transport z lotniska – jeśli był zamawiany
-zajęcia pozaprogramowe – wypoczynkowe i kulturalne - za dodatkową opłatą. Niektóre z nich dostępne są bezpłatnie.
Pierwszy dzień w LSI
Życzliwe przyjęcie
Pracownicy LSI powitają Cię i poproszą o potwierdzenie kilku podstawowych informacji o Tobie i wybranym przez ciebie
kursie. Potem pokażą Ci salę, w której wypełnisz test sprawdzający Twój poziom zaawansowania.

Pierwszy dzień kursu
Pierwszego dnia kursu poprzez pisemny test oraz rozmowę zostanie ustalony aktualny poziom Twojej znajomości
języka. Rezultaty testu pomogą ustalić Twoje potrzeby oraz wybrać odpowiednią grupę zaawansowania.
W trakcie kursu Twoje postępy są monitorowane przez regularne testy i konsultacje
Wprowadzenie w środowisko LSI
Otrzymasz praktyczne rady, dzięki którym będziesz mógł poczuć się pewnie i komfortowo oraz informacje na temat
zajęć poza programowych organizowanych przez szkołę. Zostały one zorganizowane, aby Twój kontakt z językiem i
kulturą Anglii był jak najbardziej intensywny i aby mieć pewność, że czas spędzony w szkole będzie jednym z
najmilszych wspomnień. Pomoc w zaznajomieniu się ze szkołą, jej wyposażeniem, lokalnymi atrakcjami oraz środkami
transportu po okolicy spowoduje, że maksymalnie wykorzystasz pobyt w LSI. Bezpłatne mapy, przewodniki
komunikacyjne i „LSI’s Welcome Booklet” pomogą Ci szybko zaangażować się w życie szkolne i pozaszkolne. Pracownicy
szkoły odpowiedzą także na wszystkie Twoje pytania!
Umieszczenie w grupie
Po krótkiej przerwie na kawę, rozejrzenie się po szkole lub rozmowę z nowymi znajomymi, dowiesz się szczegółów na
temat zakwalifikowania Cię do odpowiedniego poziomu i grupy. Po przedpołudniowej przerwie zostanie Ci pokazana
Twoja klasa i spotkasz się ze swoim pierwszym nauczycielem. Zajęcia zaczynasz natychmiast, czyli o 11.15 w
poniedziałek. W LSI mieszkasz i uczysz się od pierwszego dnia.

Usługa University Placement
Jeśli planujesz dalszą naukę w Anglii, LTI może Ci zaoferować nieocenioną pomoc. Uniwersytety wymagają zdanych
egzaminów IELTS 6.0 lub 6.5, albo ponad 220 punktów z egzaminu TOEFL. Niezależnie od Twojego aktualnego poziomu
angielskiego, szkolni specjaliści pomogą Ci osiągnąć taki stan wiedzy, dzięki któremu nie tylko dostaniesz się na
wybraną uczelnię, ale także osiągniesz maksymalną korzyść z uczestnictwa w zajęciach na wymarzonym kierunku.
Przeszkolony personel LSI pomoże Ci krok po kroku w wybraniu szkoły wyższej oraz wypełnieniu niezbędnych formularzy
i aplikacji. Ścisła współpraca LSI z uniwersytetami zapewni Ci właściwy wybór.
Wszystkie szkoły LSI w Wielkiej Brytanii oferują formularze wstępne, porady i informacje dla studentów szukających
miejsca w programach uniwersytetów brytyjskich. Serwis ten jest prowadzony we współpracy z British University
Placements (BUP) – instytucji zajmującej się doradztwem edukacyjnym i reprezentującej niektóre z najlepszych
uniwersytetów WB, między innymi:
City University, London
University of Essex, Colchester
Oxford Brooks University
University of Nottingham
Poza tym LSI utrzymuje kotakty z:
Middlesex University, London
The University of North London
APU University in Cambridge and Chelmsford
Międzynarodowy Rok Szkolny LSI
Dołącz do rosnącej liczby studentów uczestniczących w Międzynarodowym Roku Szkolnym LSI (International School Year
- ISY). Może się on okazać najbardziej ekscytującym okresem w Twoim życiu! Nauka nowego języka, spotkania i
poznawanie ludzi z całego świata! Świetna oferta, jaką jest program ISY Intensive 30, ma 2 warianty: kurs 24 lub 34tygodniowy. Jakiekolwiek byłyby Twoje potrzeby, wysoko wykwalifikowana i życzliwa kadra szkolna sprawi, że ten rok
będzie Twoim sukcesem.
Indywidualnie zaprojektowany dla Ciebie plan będzie uwzględniał Twoje wymagania, aktualny stopień znajomości
języka oraz długość trwania kursu.
Twoje postępy będą monitorowane w trakcie całego programu za pomocą regularnych konsultacji. W większości
Centrów Językowych LSI można podjąć kursy przedegzaminacyjne.
Twój program ISY może zawierać przygotowanie do TOEFL, TOEIC, IELTS oraz egzaminów Cambridge.
Jeśli wybierzesz kurs 34-tygodniowy, szkoła chętnie zorganizuje Ci pracę. Szczegóły tej oferty – dalej.

ISY w skrócie
Doradztwo edukacyjne
Nauka technik pamięciowych
Popołudniowy kurs biznesu
Bezpłatny dostęp do internetu
Pomoc przy aplikacji na wyższe uczelnie (szczegóły – patrz wyżej)
Programie ISY prowadzony jest we wszystkich Centrach Językowych LSI.
Jest to wartościowa inwestycja w Twoją przyszłą karierę. Szkoły LSI oczekują na Twoją rychłą wizytę!

Międzynarodowy Rok Szkolny LSI (International School Year - ISY)
ISY - Standard 20 course
Zmniejszone koszty
Nauka własna
Elastyczność zajęć
Porównaj z programem ISY Intensive 30
Codziennie rano będziesz miał wspólne lekcje z uczniami różnych narodowości, także uczestniczącymi w ISY. Kurs
zawiera kluczowe elementy programu ISY, z gramatyką, pracą nad wymową i płynnością angielskiego włącznie.
Popołudnia możesz wykorzystać na samodzielną naukę. Jeśli masz ochotę uczestniczyć w zajęciach popołudniowych
(np. kursie Business English), należy powiadomić o tym szkołę tydzień wcześniej.
Podczas nauki własnej możesz liczyć na wsparcie ze strony szkoły, która udostępni Ci również swoje wyposażenie.
Dlaczego kurs ISY - Standard 20?
Oto kilka jego zalet:
Zmniejszone koszty – płacisz tylko za 20 lekcji w tygodniu
Samodzielna nauka – wykorzystaj w pełni popołudnia na utrwalenie i poszerzenie materiału poznanego na lekcjach.
Mniejsza intensywność kursu – pozwala Ci wybrać własny plan nauki. W razie potrzeby personel z przyjemnością udzieli
Ci wskazówek lub pomocy.
Poznawanie bliższych i dalszych okolic – Twój dodatkowy czas wolny pozwoli Ci dobrze poznać życie i kulturę Anglii.
Elastyczność – po zaczęciu kursu możesz wybrać (oczywiście za dodatkową opłatą) któreś z zajęć popołudniowych, np.:
General English, Business English, kurs przygotowawczy do TOEFL lub IELTS, kiedy i na jak długo chcesz.
Pamiętaj! Z ISY - Standard 20 course masz dodatkowe korzyści:
Indywidualny plan nauki
Regularne konsultacje naukowe
Pomoce w popołudniowej nauce własnej
Nauczanie technik pamięciowych
Bezpłatny internet
Pomoc w aplikowaniu na wyższe uczelnie Wielkiej Brytanii
Kurs ISY - Standard 20 jest dostępny we wszystkich brytyjskich centrach LSI.
Kursy LSI 20 Cambridge Examination
Kurs przeznaczony dla uczniów na poziomie Upper-Intermediate i wyższych
20 lekcji w tygodniu
Pomoc przy samodzielnej nauce
Niższe opłaty szkolne
Jeśli jesteś na poziomie Upper-Intermediate lub wyższym, możesz zdecydować się na 20-godzinny kurs przygotowawczy
do egzaminów FCE i CAE. Intensywność kursu wymaga, abyś wolne od zajęć popołudnia poświęcił w znacznym stopniu
na samodzielną naukę wskazanych przez nauczyciela partii materiału. Studentom, którzy wybrali kurs LSI 20 Cambridge
Examination przysługuje pełne wsparcie ze strony nauczycieli – dostarczą oni wszystkich materiałów, jakie ich zdaniem
będą przydatne studentowi oraz zapoznają z użytecznymi programami komputerowymi i innymi pomocami naukowymi
zaprojektowanymi do przygotowań do egzaminów.
Kurs LSI 20 Cambridge Examination dostępny w centrach LSI:

London Central, London Hampstead, Brighton i Cambridge.
Międzynarodowy Rok Szkolny LSI (International School Year - ISY)
wiek uczniów - od 16 lat
poziomy Beginner - Advanced (początkujący akceptowani są tylko w LSI London Central!)
kursy 24 lub 34-tygodniowe
20 lub 30 lekcji tygodniowo
lekcje trwają 50 minut
maksymalnie 14 uczniów w klasie (średnio 10)
datę początku kursu proszę sprawdzić w informacjach bezpośrednio dotyczących poszczególnych centrów LSI.
Zakwaterowanie
Jeśli wybierzesz pobyt u jednej z rodzin goszczących, możesz być pewien ciepłego powitania. Każda rodzina była
starannie wybrana, aby studenci LSI czuli się u niej komfortowo.
Program dodatkowy
Szkoła oferuje zróżnicowane i ciekawe zajęcia towarzyskie i kulturalne. W towarzystwie nowych znajomych z całego
świata będziesz bawił się świetnie!

