BRYTYJSKI PROGRAM JĘZYKOWY w POLSCE dla uczniów szkół średnich

Project to szkoła językowa z 24-letnią tradycją oraz
firma edukacyjna i autoryzowany partner szkół
językowych, college'ów i uniwersytetów na całym świecie

Szkoła językowa BLS została założona w 1995 roku i
prowadzona jest stale przez swojego założyciela w
miejscowości Bury St. Edmunds, niedaleko Cambridge w
Wielkiej Brytanii. Szkoła oferuje kursy dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, specjalizuje się także w
przygotowaniach do egzaminów językowych. Polskie
grupy szkolne od lat wyjeżdżają do BLS na programy
językowe, wymiany z brytyjskimi szkołami całorocznymi
lub programy połączone ze stażem w lokalnych firmach.

oferująca wyjazdy językowe oraz całoroczną edukację;
organizator międzynarodowej konferencji edukacyjnej z
warsztatami językowymi dla szkół z całej Polski;
pomysłodawca unikatowych programów językowych w
polsce, realizowanych przez partnerów z zagranicy.

International
Future MBA
Program językowy
realizowany przez
szkołę językową BLS

TEMATYKA KURSU
MBA - program Master of Business Administration jest na całym świecie najbardziej cenionym i podstawowym sposobem
kształcenia menedżerów. Projekt jest intensywnym kursem, przeznaczonym dla młodych, zmotywowanych i
przedsiębiorczych uczniów, którzy interesują się światem biznesu i chcieliby rozpocząć karierę w tej dziedzinie. Program
zaprojektowany jest tak, by stymulować młode umysły i zachęcać młodzież do globalnego myślenia o wyzwaniach, jakie
stoją przeD nimi w dziedzinie biznesu XXI WIEKU. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat szkoły BLS opisujący
ich postępy i mocne strony oraz porady na dalszą ścieżkę kariery.

PRZYKŁADOWA
TEMATYKA ZAJĘĆ

PROGRAM JĘZYKOWY
zajęciA odbywają się w dwóch blokach dziennie - rano i popołudniu.
Każdy dzień posiada swój temat przewodni, jak np. Pricing &

Creating a USP, Brand & Logo

Marketing. Poranne zajęcia skupiają się na omówieniu teorii danego
zagadnienia, związanych z nim problemów i wyznań oraz rad jak
osiągać najlepsze wyniki - np. jakie strategie marketingowe są
najskuteczniejsze. Zajęcia popołudniowe to wykorzystanie porannej
wiedzy teoretycznej w praktyce. Uczniowie w grupach opracowują
wybrany temat, debatują, omawiają przypadki, przygotowują plany

Pricing & Marketing

biznesowe czy materiały takie jak logo firmy czy strategia
marketingowa w oparciu o wyznaczony budżet.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Ośrodek wypoczynkowy Pod Świerkami położony jest w górnej
części Brennej. Usytuowany jest przy lasku sosnowym, blisko
Customer Service

rzeki. Uczniowie zakwaterowani będą w pokojach 2-, 3- i 4osobowych z pełnym wyżywieniem domowej kuchni. Ośrodek
wyposażony jest w basen, siłownię, boiska sportowe, plac
zabaw, szałas z grillem oraz salę gier (bilard i tenis stołowy).

Communication & Networking

W CENIE ZAWARTE SĄ:
PROGRAM JĘZYKOWY

CERTYFIKAT JĘZYKOWY

Przyjazd BRYTYJSKIEJ KADRY

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

ZAKWATEROWANIE

POBYT 1 NAUCZYCIELA NA 15 UCZNIÓW

WYŻYWIENIE

korzystanie z zaplecza ośrodka

Staffing & Budgeting

najważniejsze informacje:
wiek: 14 - 18 lat
termin: 27.09 - 01.10 / 04 - 08.10 / 11 - 15.10.2021
zakwaterowanie: ośrodek pod świerkami, brenna
minimalna ilość uczestników: 20 osób

cena promocyjna: 1499 zł
obowiązuje przy zapisie grupy powyżej 25 uczniów
cena regularna: 1699 zł

ORGANIZATOR: BIURO PODRÓŻY JAWORZYNA TOUR KOORDYNATOR: PROJECT TRAVEL

WYKONAWCA: BLS

