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FRANCUSKI DLA JUNIORÓW W BELGII 

 COLLÈGE SAINT-ROCH W FERRIÈRES 

Ferrières to malownicza miejscowość, znajdująca się na południowym wschodzie 

Belgii. Leży w samym sercu zalesionego pasma Ardenów, ciągnącego się przez 

Francję, Belgię i Luksemburg. Jest to najrzadziej zaludniony obszar w całej Belgii. 

Otoczenie natury sprawia, że jest to doskonałe miejsce na naukę połączoną z 

wypoczynkiem. Ciche, spokojne, z dala od zgiełku dużych miast. 

 

Collège Saint-Roch mieści się w niezwykłym, XVII-wiecznym budynku. Szkoła 

usytuowana jest na obrzeżach miasteczka, zaledwie 5 km od jego centrum. W 

kampusie znajduje się 179 pokoi, w których równocześnie zamieszkują uczestnicy 

różnych kursów językowych. 

 

Na terenie kampusu uczestnicy kursu mają do dyspozycji:  

 Nowoczesne i przestronne sale lekcyjne 

 Strefę rekreacyjną 

 Podgrzewany kryty basen 

 Halę sportową, boisko do piłki nożnej 

 Dwa boiska do gry w siatkówkę plażową 

 Dwa korty tenisowe 

 Tenis stołowy, miejsce do gry w badmintona 

 Centrum komputerowe z dostępem do internetu 

 

Kurs French Juniors dostosowany jest to wieku i poziomu zaawansowania uczestników. W każdej grupie może być 

maksymalnie 9 uczniów.  

 

Kurs jest oparty o innowacyjną metodę nauczania QRI (Question Response Intonation), w której najważniejszym 

elementem jest nauka języka poprzez dialog. Technika opiera się na stałej komunikacji pomiędzy nauczycielem, a 

uczniem. Użycie języka w ciągłej interakcji pozwala uczestnikom poprawić swoją wiedzę, a nauczycielom lepiej poznać 

ich potrzeby językowe i dostosować  do nich program nauczania. Kurs może być rozszerzony o dodatkowe zajęcia 

indywidualne 1 to 1 lub naukę jazdy konnej, gry w golfa lub tenisa pod okiem profesjonalnych instruktorów.  

 

Wiek uczestników: 9 – 11 lat (PRE-TEENS), 12 – 14 lat (TEENS), 15 – 17 lat (SENIORS) 
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W cenie kursu uczestnik otrzymuje:  

✓ Zajęcia dydaktyczne 28 godzin lekcyjnych tygodniowo 

✓ Zakwaterowanie w kampusie  w pokojach jedno-, dwu- lub trzyosobowych 

✓ Całodzienne wyżywienie 

✓ Całodobowa opieka 

✓ Zajęcia rekreacyjno-sportowe 

✓ Dwie całodzienne wycieczki podczas weekendu 

✓ Jedna popołudniowa wycieczka w każdą środę 

✓ Wszystkie materiały do nauki 

✓ Dostęp do materiałów on-line  

✓ Certyfikat ukończenia kursu ze szczegółową oceną postępów w trakcie kursu 

✓ Pranie raz w tygodniu 

 

Zajęcia opcjonalne (dodatkowo płatne): 

❖ pakiet lekcji indywidualnych – 2, 4, 6 lub 8 godzin lekcyjnych tygodniowo (tylko dla TEENS i SENIORS) 

❖ zajęcia sportowe – golf, tenis, jazda konna – 8 zajęć 60-minutowych w tygodniu, prowadzonych przez 

profesjonalnych trenerów 

Terminy kursu: 

❖ możliwość przyjazdu na 1 do 9 tygodni w terminie 24.06.2018 – 25.08.2018 

❖ dzień przyjazdu – niedziela (przyjazd na miejsce w godzinach 16:00 - 18:00) 

❖ dzień wyjazdu – sobota (wyjazd ze szkoły w godzinach 08:30 - 12:00)  

Przykładowa cena za dwutygodniowy kurs: 

 
RAZEM 
w EUR 

RAZEM 
w PLN 

Intensive French 2.880 € 12.096 zł 

Intensive French + 4 lekcje indywidualne tygodniowo 3.440 € 14.448 zł 

Intensive French + tenis 3.570 € 14.994 zł 

 

* Do powyższych cen należy doliczyć koszty przelotu, transferu z i na lotnisko oraz opłatę manipulacyjną Edukatio w wysokości 400 zł. 

** Do powyższej kalkulacji przyjęto orientacyjny kurs euro: € 1 = 4,2 zł. 

Dodatkowo: 
➢ możliwość wykupienia transferów z i na lotnisko Brussels Airport  lub Brussels South Charleroi – 200 EUR/ w obie strony 

➢ dla osób korzystających z usługi Unaccompanied Minors suplement w wysokości 80 EUR/dziecko/ w obie strony  
 

 


