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Спеціально розроблені 
програми для 

викладачів англійської 
мови. 

В вартість входить 
навчальна програма та 

проживання. 
Не в х о д и т ь переліт, 

страхування та вартість 
візи. 

Ми допомагаємо 
оформити візу, обрати 
переліт, оптимальний 

трансфер, тощо. 

АКЦІЯ! 
Знижка 

2000 грн 
до 30.03.19
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London. Lexical Lab.  
Hugh Dellar & Andrew Walkley

Переваги програми –
програма від авторів 
підручників OUTCOMES. 
Бутікова школа, що займається 
виключно роботою з 
викладачами англійської мови.

Teaching Lexically 

1st July – 12th July. 35 год + 12
екскурсій. 

1140 фунтів + 6000 грн

Developing Materials + Better 
Testing and Assessment.

July 15th – 26th. 43 год.

1220 фунтів + 6000 грн.

English Boost Advanced -July 
29th –August 9th. 32 год + 12
екскурсій. 

1180 фунтів + 6000 грн.

У вартість входить:

• Курс навчання в London 
Metropolitan University’s 
Holloway Road campus та 
екскурсії за програмою.

• Сертифікат

• Проживання в резиденції в 
кімнаті на одного. Зручності 
та кухня на декілька кімнат. 

• Підготовка візи

У вартість не входить:

• Переліт (від 5 тис грн), 
трансфер (від 11 фунтів в 1 бік)

• Страхування, віза (110 євро)

• Харчування

• Проїзд до школи 10 хв 
(проїзний 40 фунтів на 
тиждень)
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London. Lexical Lab

Teaching Lexically course offers you the opportunity 
to take a fresh look at all areas of your teaching, with
teenagers and adults from principles of how language 
works to what and how you teach. It may completely
revolutionise your classroom or it may just give you 
support and new ideas about the way you are 
teaching already. A stimulating, practical course based 
on a love of language and teaching and two weeks of 
lovely London in the summer. 

Certification All participants can receive a Lexical Lab 
attendance certificate with the course name and 
number of hours.

After this course participants will:

• be clearer on your principles of learning and teaching
• understand a lexical view of language better
• be better able to analyse texts for language
• be better at asking language-focused questions
• be able to anticipate language and correct students 
better
• have new strategies for developing students’ skills
• be able to use students own knowledge to develop 
language and engage them in their learning



University of Cambridge 
Homerton College

Переваги програми – великий 
вибір актуальних тем для 
викладачів+ безкоштовна підготовка 
до іспиту ТКТ

Вартість – 1790 фунтів + 6000 грн.

Course outcomes

• Familiarity with the latest language 
teaching methodologies, classroom 
management skills and practical 
teaching techniques.

• Strategies for motivating and 
engaging your students.

• Improved language competencies 
and confidence in using English in 
the classroom

• Greater intercultural awareness

• The chance to share ideas with 
teachers from around the world and 
build your own international 
teaching support network.

У вартість входить:

• Курс навчання 43 уроки

• Сертифікат

• Підготовка до іспиту ТКТ

• Екскурсія до Лондона на цілий 
день та регулярна культурна 
програма в Кембріджі

• Проживання в резиденції в 
кімнаті на одного

• Харчування - сніданок щодня, 
вечеря в будні

• Підготовка візи, страхування

У вартість не входить:

• Переліт (від 5 тис грн), трансфер 
(від 30 фунтів в 1 бік автобус)

• Віза (110 евро)

• Проїзд до школи 10 хв (проїзний 
14 фунтів на тиждень). Пішки 20 хв.

• Здача іспиту ТКТ (38 фунтів)
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University of Cambridge 
Homerton College



Regent London
Methodology & Language 
Improvement for English 
Teachers

школа біля Трафальгарської пл, 
Національної галереї, London 
eye, Букінгемського палацу

Вартість – 1506 фунтів + 6000 
грн. 

Дата – 7-20 липня, 11-24 серпня

This course explores current 
English language teaching (ELT) 
ideas and methodology. It also 
revisits practical ideas that may 
have fallen from fashion; the role 
of British Culture in the classroom 
and how to get the most from 
observations – both peer and top 
down.

У вартість входить:

• Курс 50 годин , прогулянка 
Лондоном та до галереї Тейт.

• Сертифікат

• Проживання в родині

• Дворазове харчування

• Підготовка візи

У вартість не входить:

• Переліт (від 5 тис грн), 
трансфер (від 11 фунтів в 1 бік)

• Страхування, віза

• Харчування

• Проїзд до школи 30 хв на 
метро (проїзний 40 фунтів на 
тиждень)
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Regent London
• Error correction: when and why and 

how?

• Dictations: do they help?

• Teaching vocabulary: the Cinderella 
skill?

• Fluency: the elusive skill?

• Music and Songs: for everyone?

• Learner training: how do we learn a 
language?

• Classroom management: are your 
students awake?

• Teaching literature: will 
Shakespeare motivate?

• Phonology: should we drill; should 
we model?

• Exams and assessment: measuring 
outcomes

Teaching Methodology (09:00 –
12:30)
The group will explore practical and 
stimulating ways to make learning 
effective in the classroom.
Cutting Edge Ideas (13:30 – 14:30)
Course participants discuss ‘dogme’, 
‘the reflective teacher’, how to 
maximise students’ motivation, 
how students learn (metacognition), 
encouraging critical thinking and the 
teacher’s role: coach, facilitator, 
mentor.
Performing and Observing (14:45 –
15:45)
Using role-plays, discussions and 
presentations we’ll focus on 
confidence and fluency in spoken 
English, as well as performance skills: 
body language, eye contact, 
voice projection and control –
performance that can be replicated in 
the class room. Course participants 
also work on positive observation 
techniques, feedback strategies and 
using students’ evaluations to work on 
a co-operative learning environment



Kensington Academy of 
English. London

General English. 

Вартість – від 800 фунтів + 6000 
грн. 

• Розташування школи в 
районі City біля Tower, 
Museum of London.

• Резиденція до 30 хв на метро 
від школи в центрі міста. 

• Можливість суміщувати уроки 
англійської та туризм по 
вигідній ціні. 

• Поруч багато безкоштовних
музеїв

У вартість входить:
• Курс 30 годин
• Сертифікат
• Проживання в 

реконструйованій
резиденції.. Можливі кімнати
на 1 та 2, із зручностями та 
без. Є загальна кухня.

• Підготовка візи
У вартість не входить:
• Переліт (від 5 тис грн), 

трансфер (від 11 фунтів в 1 бік)
• Страхування, віза (110 евро)
• Харчування. В їдальні

сніданок 3-5 фунтів, обід 5-8 
фунтів

• Проїзд до школи 30 хв на 
метро (проїзний 40 фунтів на 
тиждень)
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Kensington Academy of 
English. London

• KAE teachers are trained and 
enthusiastic professionals who 
aim to provide a stimulating 
and enjoyable learning 
experience. At the beginning of 
each lesson we will identify key 
objectives for the group or 
individual. This allows us to 
provide a focused teaching 
style that maximises your time 
in class.

• Our teachers aim to create a 
positive, fun and friendly 
learning environment that will 
challenge you. We try to be as 
supportive and encouraging as 
possible to help you feel at 
ease.

• The minimum class duration is 
a full 60 minutes and can go up 
to 90 minutes. Many other 
English language schools 
include breaks in lesson time, 
shortening them by ten or 
fifteen minutes. We always 
strive to maximise your 
learning time.

• Before you arrive, we will give 
you access to a placement test 
which helps us determine your 
level of English. You will also be 
given exclusive access to our e-
learning area where you can 
learn online to supplement 
your studies.



training@linguist.ua

067 548 45 43
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