ENGLISH NATURALLY

Winchester Nyelvi tábor
„The Leaders Factory” avagy a Vezetők
tábora
15-19 éveseknek
2017. 06.29-08.09-ig
Örömmel mutatjuk be partneriskolánk legújabb táborát, melyet olyan 15-19 éves
angolul középszinten beszélő diákoknak ajánlunk, akik nyitottak valami egészen
újra. Vadonatúj területre evezett a nyelviskola, és egyfajta szakmai angolt mutat
be ambiciózus fiatalok számára. A fókusz itt sokkal inkább a szakmaiságon,
vezetői képességeken, tréningeken van, mint csupán a nyelvtanuláson.
Miért válaszd a „Vezetők táborát”?
• Tematika alapú – olyan szakmai területekre koncentrál, melyek az új generáció számára
fontosak:vállalkozói szellem, digitális média, vezetői technikák és képességek, és nyilvánosság előtt
való szereplés
• Nemzetközi program, ahol a diákok a brit életbe csöppennek bele
• Segíti a szakmai fejlődést, miközben a nyelvi készségeket is fejleszti
• Lehetőség van az IELTS nyelvvizsgára
• Minden diák megkapja a „Nyilvánosság előtt szereplés diplomáját”
• A diákok a tábor végeztével kapnak egy személyes videó CV-t, melyet bármelyik közösségi média
felületen felhasználhatnak

A helyszín
Winchester dél Angliában található, Londontól csupán egy bő órára. Egy csodaszép
történelmi kisváros 50 000 lakossal. 2016-ban megkapta a „legjobb lakóhely az Egyesült
Királyságban” díjat. Fantasztikus építészete (a világhírű katedrálisa), a város közösségi
ereje, a kiváló kávézók, éttermek, mind hozzájárultak a díj elnyeréséhez.

A program
Azoknak az ambiciózus fiataloknak szól, akik nyelvi szintje min.B2, és akik top szakmai
karriert szeretnének betölteni.
Helyi szakemberek segítenek a következő területeken:

• Üzletfejlesztés
• Marketing, média és tervezés
• Új technológiák használata az üzleti életben
• Globális lehetőségek – hol keressünk nemzetközi tanulmányokat és karriert
• Vállalkozói készségek 1 – példák sikeres globális vállalatokról; hogyan jutották odaáig, és a kihívások,
amikkel szembenéztek

• Vállalkozói készségek 2 – „az ötlet” kitalálása, egy vállalat elindítása
• Kommunikáció menedzsment – hogyan kommunikáljunk a mai gyorsan változó világban
• Egyetemi felvétel UK, USA és más angol nyelvű egyetemekre
• Nemzetközi politika és diplomácia
Az órák max.20 fős csoportokban zajlanak, interaktívak lesznek, melyet mindig egy kis
előadás indít, amelyből aztán elindul a csoportmunka: viták, eszmecserék, feedback. Első
nap minden diák nyelvi szintjét felmérik. A diákoknak lesz mentoruk és un. Life Coachuk, avagy „Életvezetési tanácsadójuk”.
Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan néz ki egy délelőtti program a táborban:
0900-1010 Globális lehetőségek
Mely országok/kontinensek nyújtják a legjobb lehetőséget? Milyen készségeket keresnek a munkáltatók?
Esettanulmányok (valós esetekkel). Hálózatépítés: lehetőségek és készségek.
1020-1130 Marketing, Media & Design
Mitől lesz jó egy márka? Termékek és szolgáltatások márkái, avagy nagy nevek.
Mit tartalmaz egy logó? Támogatói sikerek és katasztrófák!
1140-1250 Nyilvános szereplés
Az alapok. Hogyan kösd le a közönséget. A humor, mint eszköz. Esettanulmányok nagyszerű szónokokról régen
és ma.

„Puha faktorok”, melyek fejlesztése ugyancsak nagy hangsúlyt kap:

• empatikus képességek fejlesztése
• magabiztosság és határozottság
• önálló munkavégzés
• stressz menedzsment és problámamegoldás
A nyári tábor 6 hetes 3*2 hét. 2 hét alatt biztosan nem ismétlődnek a témák/programok.
FIGYELEM! Minden kurzus CSÜTÖRTÖKÖN indul és SZERDÁN ér véget, az olcsóbb
repülőjegyekhez igazodva.

Nyilvános szereplés
Hogyan fejlesszük ezt a képességünket, az alapok, melyek nélkülözhetetlenek a profi
szakemberek számára. Megmutatjuk hogyan szólítsuk meg a közönséget, hogyan
jutassuk el üzenetünket, úgy, hogy az hatásos és lebilincselő is legyen egyszerre. A
ddiákok általuk választott témából kiselőadásokat tartanak a csoport előtt, majd
visszacsatolást kérnek.

Munkatapasztalat
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munkatapasztalatot szerezni, ezáltal is továbbfejleszteni a nyelvtudást ill.a a puha
készségeket. Ez tulajdonképpen kulcsfontosságú része a tábornak, hogy a jövő vezetői a
legjobbat hozhassák ki magukból.

Szakmai látogatások
Minden héten meglátogatnak a diákok egy helyi vállalkozást, mint például:
• Látogatás jogi irodába
• Látogatás egy digitális marketing céghez

IELTS vizsga
Az iskola megszervezi az IELTS vizsgát is, még a tábor ideje alatt, ha valaki ezt szeretné.
Ha erre esik a választás, akkor a délutáni programokon nem tud részt venni. A tesztre
általában a közeli Southamptonban vagy Londonban van lehetőség. A vizsgadíj és az
utazási költség nincs benne a tábor árában.

Kirándulások
Minden csütörtökön félnapos kirándulást szervez az iskola a közeli érdekességekhez, mint
pl. Salisbury, Portsmouth vagy New Forest.
Emelett minden szombaton egésznapos kiránduláson vesznek részt a diákok. Minden 2
hétben Londonba mennek, a többi szombati kirándulás pedig olyan érdekességek
lesznek, melyet az átlag turista nem néz meg, de amiket a helyik jól ismernek és
szeretnek, mint pl.
• Hengistbury Head és Lymington
• Alresford és Cheriton

Esténként
Minden héten szervez az iskola egy „Let’s Meet Up” találkozós estét, ahol a diákok a
helyiekkel ismerkedhetnek. Továbbá lesz moziest és más érdekesség is.

BBQ
Minden 2 hétben péntek este BBQ lesz, ahova mindenkit szeretettel várnak.

Életvezetési tanácsadás
A 2 hetes tanfolyam alatt minden diák 3 órát tölthet el egy életmód tanácsadóval, akivel
átbeszélik az erősségeket és gyengeségeket, megnézik a karrier lehetőségeket, ill.
hogyan kell a mai élettel járó stresszt kezelni. Ezek a megbeszélések 2 vagy 3 fős
minicsoportokban zajlanak.

Transzfer
INGYENES transzfer London Gatwick és Heathrow, ill. Southampton repülőterekre
érkezési és távozási napokon minden 2 hetes kurzus esetén.
A következő dátumokon:
jún.28.szerda (érkezés), júl.13.csüt (távozás) • júl.12.szerda (érkezés), júl.27.csüt.
(távozás)
júl.26.szerda (érkezés), aug.10.csüt (távozás)

Szállás
2 ágyas szobákban helyi családoknál teljes ellátással. Az iskolá jó hírnévnek örvend a
szállások tekintetében is. Nagy odafigyeléssel választják ki, és ellenőrzik folyamatosan a
családokat.

Miért az English Naturally?
• Tematika alapú programok ambiciózus fiataloknak • Életvezetési tanácsadás
• Érkezés és távozás bármelyik nap (min.10 nap) • Munkatapasztalat • Minden szombaton egész napos
kirándulás

Árak
Napi díj £120, ami a következőket tartalmazza:
• Fenti programok • Mentorálás
• Szállás teljes ellátással • Félnapos kirándulások hetente
• Heti 3 délután munkatapasztalat • Minden szombaton egésznapos kirándulás
• BBQ 2 hetente • Video CV
• Szakmai látogatások hetente • „Nyilvános szereplésről” oklevél
• Életvezetési tanácsok 2-3 fős minicsoportokban • Kurzust záró bizonyítvány
Taxi árak azon diákoknak, akik nem az ingyenes transzferhez igazodva érkeznek a
táborba:
Heathrow:135GBP/1út, 263GBP/retúr
Gatwick: 141GBP/1út, 275GBP/retúr
Stansted: 226GBP/1út, 447GBP/retúr
Luton: 184GBP/1út, 361GBP/retúr

18 év alatt kötelező vagy transzfer, vagy taxi, vagy felnőtt kíséret.

