YOUNG BUSINESS LEADERS
Kurs Young Business Leaders jest przeznaczony dla wszystkich uczniów, którzy wiążą
swoją przyszłość z szeroko rozumianym biznesem. Szkoła oferuje swoim uczniom kurs
dopasowany indywidualnie do każdego ucznia, który wyróżnia się wysokim poziomem
języka angielskiego.
Uczestnicy kursu mają możliwość poszerzenia swoich kompetencji językowych, a także
mogą zdobyć doświadczenie niezbędne do założenia i prowadzenia własnego biznesu.
Liczne rozmowy z przedsiębiorcami, wycieczki tematyczne i zróżnicowane zadania przygotowują przyszłych biznesmenów do przyszłych wyzwań zawodowych. Kurs kończy się podejściem do prestiżowego egzaminu BULATS (Business Language Testing Service).
Kurs obejmuje:
▪ podniesienie kompetencji językowych w każdym z obszarów (wymowa, zrozumienie, pisanie i czytanie) z poszerzeniem słownictwa w zakresie języka biznesowego;
▪ przygotowanie do zaliczenia egzaminu BULATS;
▪ nabycie wiedzy biznesowej, czyli - jak wprowadzić produkt czy usługę na rynek, jak wypromować swoją markę,
jak zarządzać finansami, jaki jest profil współczesnego konsumenta;
▪ usprawnienie umiejętności komunikacji i nabycie pewności siebie;
▪ poznanie nowoczesnego świata biznesu;
▪ nabycie umiejętności prowadzenia profesjonalnych rozmów zawodowych
i zdobywania potrzebnych informacji;
▪ Bell Business Challenge – gra strategiczna w grupach, polegająca na opracowaniu nowego produktu lub usługi, a następnie przygotowanie jego
wprowadzenia na rynek zakończonego jak największym sukcesem finansowym (badanie rynku, zaplanowanie kampanii reklamowej, wdrożenie
biznes planu, znalezienie finansowania, prezentacja całego projektu).
W cenie kursu uczestnik otrzymuje:
✓ 25 godzin zajęć tygodniowo;
✓ zajęcia pozalekcyjne, wycieczki edukacyjne (przykładowo do firmy Mercedes-Benz, Bank of England Museum, Museum of Design, Coca-Cola);
✓ test ewaluacyjny;
✓ całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry;
✓ transfer z/na określone lotniska w dniu przyjazdu i wyjazdu;
✓ niezbędne materiały do nauki, portfolio i certyfikat ukończenia kursu;
✓ zakwaterowanie na terenie kampusu w przytulnych pokojach jedno- lub
dwuosobowych (osobno chłopcy i dziewczynki) z pełnym wyżywieniem;
✓ dostęp do studia artystycznego i teatralnego;
✓ dostęp do jadalni z przestrzenią do jedzenia na świeżym powietrzu;
✓ dostęp do nowoczesnych obiektów sportowych: korty tenisowe, pole
golfowe, boiska do piłki nożnej i koszykówki, basen kryty, basen otwarty;
✓ bezpłatny dostęp do Internetu;
✓ pranie;
✓ ubezpieczenie.
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Wycieczki powiązane tematycznie z kursem:
W programie trzytygodniowego kursu 4,5 dnia jest przeznaczone na wycieczki o charakterze biznesowym.
Uczestnicy odwiedzą lokalne przedsiębiorstwa i takie znaczące miejsca jak:
❖ Mercedes-Benz World,
❖ Muzeum Marek, Opakowań i Reklamy w Londynie,
❖ Muzem Banku Anglii,
❖ Muzeum Wzornictwa.
Uczestnicy odwiedzą również miejscowe brytyjskie firmy w celu poznania w praktyce sposobów funkcjonowania
różnych przedsiębiorstw. Słuchacze przygotowują się do wycieczki w trakcie zajęć klasowych, a w trakcie wycieczki
ćwiczą swe umiejętności językowe oraz wiedzę z zakresu biznesu poprzez:
❖ prowadzenie wywiadów,
❖ braniu udziału w konkursach znajdowania faktów,
❖ uzupełnianie kwestionariuszy zajęciowych.
Wiek uczestników: 14-17 lat
Minimalny poziom języka angielskiego: Intermediate B1
Miejsce: Wellington College
Czas trwania kursu i terminy:
❖ kurs 3 tygodniowy: 04-24.07.2018 oraz 25.07.-14.08.2018
Przykładowy tygodniowy plan zajęć:

Cena za 3-tygodniowy kurs:
Opłata
Pakiet
rejestracyjna
£ 4.405

£ 95

RAZEM
w GBP

RAZEM
w PLN

£ 4.500

21.600 zł

Cena zawiera opłatę za wszystkie zajęcia, materiały naukowe, wycieczki, zakwaterowanie i pełne wyżywienie, ubezpieczenie, opłatę rejestracyjną oraz transfer z/na lotnisko.

* Do powyższych cen należy doliczyć koszty przelotu oraz opłatę manipulacyjną Edukatio w wysokości 400 zł.
** Do powyższej kalkulacji przyjęto orientacyjny kurs funta: £ 1 = 4,8 zł.
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