Oxford MasterClass
4-dniowe spotkania na

University of Oxford

Zapraszamy rodziców i licealistów na wyjątkowe
spotkania w Oxfordzie.

Idea Oxford MasterClass zrodziła się w odpowiedzi na duże zainteresowanie młodzieży
studiami na najlepszych uniwersytetach świata, pozornie nieosiągalnych, a jednak coraz
częściej wybieranych przez licealistów jako kierunek aplikacji. Podczas naszej przygody
z Uniwersytetem Oxfordzkim wskażemy, jak pokonać wszystkie bariery oddzielające
młodego człowieka od togi studenckiej.
Stworzyliśmy wyjątkową możliwość wczucia się w rolę studenta, dzięki
zakwaterowaniu w akademiku St Benet’s Hall, gdzie na co dzień żyją studenci Oxfordu.

Dzięki spotkaniom z wykładowcami, studentami, absolwentami i Admission Tutors,
uczniowie będą mogli dowiedzieć się więcej o procesie rekrutacyjnym i realiach życia na
najlepszym uniwersytecie na świecie.

Dlaczego warto pojechać tam z nami:

Oxford SkillPass dla Rodzica
• Członkowie naszego zespołu mają wieloletnie międzynarodowe relacje, pełnią różnorodne
Spotkanie
doradcą
edukacyjnym
Young Talent Management. Dodatfunkcje
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pasja do
wspierania rozwoju.
kowo możliwość
jednej, bezpłatnej
konsultacji
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powrocie.
• Łączymy
nasz nasz unikatowy
network oraz
know-how,
z wieloletnim
w pracy z młodzieżą, aby stworzyć naszym podopieczny niezapomnianą szansę dotarcia tam,
gdzie nie byłoby to możliwe dla zwykłej wycieczki.
Uroczysta kolacja (Formal Dinner) w St Benet’s College
• Przeprowadzimy w autentycznej uniwersyteckiej scenerii warsztaty z najwyżej ocenianych
umiejętności wśród kandydatów na uczelnie wyższe poza wynikami:
Afternoon
Tea University of Oxford
• Critical Thinking - Richard Washington,
absolwent
• Sztuka Autoprezentacji - Grzegorz Nawrocki, absolwent University of Cambridge
• Spotkamy się na eleganckim Formal Dinner, a także Afternoon Tea.
Z czym
wyjedziesz
• Poznamy etykietę i dowiemy między
innymi,
co znaczy high table, w miejscu dostępnym
tylko dla studentów i wykładowców.
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regularnych
pokojach na
Z informacją
i pomysłem
jak zaplanować
edukacyjną
St Benet’s College – dzięki temu doświadczymy studenckiego życia w mikroskali.
najlepszeświatowe uniwersytety
• Rodzice będą mieli sposobność spotkania się z Jolantą Kulik - dedykowanym
doświadczonym Doradcą Edukacyjnym, założycielką Young Talent Management, aby
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szanseuczestników,
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A może sami
zdecydują się na pogłębianie wykształcenia i napisanie doktoratu?
• Podczas pobytu towarzyszyć nam będą studenci i absolwenci University of Oxford.

https://www.youtube.com/watch?v=NpgnkcxjGHo

Zapraszamy rodziców oraz licealistów i gimnazjalistów (od 14 lat) na naprawdę
https://www.youtube.com/watch?v=rNmdG1Pleyg&amp;t=5s
selektywne spotkanie, które na zawsze zostanie w pamięci.

https://www.pinterest.co.uk/youngtalentmana/oxford-masterclass/
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towarzyszyć nam będą studenci i absolwenci Oxford University.
• Zapraszamy rodziców oraz licealistów i gimnazjalistów (od 14 lat) na naprawdę selektywne
spotkanie, które na zawsze zostanie w pamięci.

https://www.youtube.com/watch?v=rNmdG1Pleyg&amp;t=5s

https://www.pinterest.co.uk/youngtalentmana/oxford-masterclass/
University
of Oxford, kwiecień 2018
Formal Dinner, University of Oxford,
kwiecień 2018
Unikatowe korzyści wyniesie z naszego wyjazdu także Rodzic:
• Dowie się, jak efektywnie wspierać swoje Dziecko w drodze na najlepsze uniwersytety
świata, jak może mu pomóc zbudować markę osobistą i gdzie może szukać wsparcia w tym
obszarze.
• Zdobędzie informacje, jak najefektywniej zainwestować w edukację i rozwój swojego Dziecka
• Zwiększy swoją świadomość dotyczącą elitarnej edukacji na świecie, pozna sposoby by
stale pogłębiać swoją wiedzę.
• Pozna sposoby na zwiększenie bezpieczeństwa edukacyjnego swojego Dziecka.
• Spędzi niezapomniane chwile i nawiąże wyjątkowe kontakty dzięki wyjazdowi
w kameralnej grupie – jedynie 20 uczestników (10 Dzieci i 10 Rodziców).
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Oxford MasterClass
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Spotkanie z doradcą edukacyjnym Young Talent Management. Dodatkowo możliwość jednej, bezpłatnej konsultacji w Warszawie po powrocie.
Wierzbowski
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Pod koniec września 2018 roku przeżyłem niesamowitą
przygodę edukacyjną. Jako że poważnie zastanawiam się nad
Afternoon Tea
studiami za granicą bardzo chciałem zobaczyć jak to właściwie
wygląda. Podczas naszego pobytu w Oxfordzie mieliśmy
kilka spotkań z osobami w jakiś sposób
Zzorganizowanych
czym wyjedziesz
związanymi z najlepszymi uczelniami brytyjskimi.
Na początku o realiach studiów opowiadała nam absolwentka
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najlepszeświatowe
uniwersytety
mieliśmy też warsztaty, podczas których rozwijaliśmy swoje
umiejętności autoprezentacji oraz krytycznego myślenia.
Rozdanie dyplomów MasterClass,
Opinie uczestników,
film oraz zdjęcia z ostatniego wyjazdu
University of Oxford, wrzesień 2018
Wydaje mi się równie ważna była sposobność empirycznego
poznania uniwersytetu, mieszkaliśmy w prawdziwym
akademiku, po prostu czuliśmy się jak prawdziwi studenci.
https://www.youtube.com/watch?v=NpgnkcxjGHo
Wydaje mi się że wyjazd ten byłby równie ciekawy dla osoby nie
zainteresowanej studiami za granicą ze względu na możliwość
https://www.youtube.com/watch?v=rNmdG1Pleyg&amp;t=5s
spotkania bardzo interesujących ludzi oraz zwiedzenia
pięknego miasta jakim niewątpliwie jest Oxford.

https://www.pinterest.co.uk/youngtalentmana/oxford-masterclass/

Szymon Podpora
Na wstępie bardzo dziękuje za wyjazd, który na zawsze
pozostanie w mojej pamięci. Było to zarówno niezastąpione
doświadczenie merytoryczne jak i towarzyskie. Wyjazd
utwierdził mnie w przekonaniu, że chciałbym podjąć próbę
studiowana za granicą. Dzięki spotkaniom ze studentami
i wykładowcami wiem co powinienem zrobić aby osiągnąć
zamierzony cel. Kolejną częścią wyjazdu, która bardzo mi się
spodobała, były zajęcia z Panem Grzegorzem i Richardem.
Pozwoliły mi one doskonalić umiejętności związane
z autoprezentacją, retoryką i myśleniem krytycznym.
Cały wyjazd oceniam na bardzo udany i chętnie będę go
polecał wszystkim uczniom, którzy swoją przyszłość chcą
związać ze studiami za granicą.

Rozdanie dyplomów MasterClass,
University of Oxford, wrzesień 2018
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Spotkanie z doradcą edukacyjnym Young Talent Management. DodatJakubkowo
Trysłamożliwość jednej, bezpłatnej konsultacji w Warszawie po powrocie.

Samą ideę studiowania za granicą rozbudziła we mnie
Pani Jola Kulik z Young Talent Management. Krok po kroku
kolacja
(Formal Dinner) w St Benet’s College
zacząłem wdrażaćUroczysta
się w świat ludzi
ambitnych,
zainteresowanych i co najważniejsze chętnych do współpracy,
pomocnych. Zaangażowałem się w kilka projektów takie jak
Afternoon Tea
Klub Wystąpień Publicznych czy Debaty Oxfordzkie. Wyjazd
na jeden z najlepszych na świecie uniwersytetów miał być
kolejną lekcją, argumentem popierającym studia poza
granicami ojczyzny. Swoje zadanie spełnił wzorcowo. Już
pierwszego dnia wyjazdu poznałem cudownych ludzi, zarówno
moich rówieśników
jak i dorosłych
zarządzających
całym
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University of Oxford, wrzesień 2018
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rozmowy ze studentką
z oxfordzkich
college’ów
- Kingą, zadawaliśmy
pytania
i otrzymaliśmy
Opiniejednego
uczestników,
film
oraz zdjęcia
z ostatniego
wyjazdu
wiele ciekawych jak i praktycznych informacji o studiach. Przez całą naszą podróż zdążyliśmy poznać
wybitnego i inspirującego absolwenta Cambridge oraz Preston, Grzegorza Nawrockiego oraz
uczestniczyliśmy w prowadzonym
właśnie przez niego szkoleniu nawiązującym do tematyki wypowiedzi
https://www.youtube.com/watch?v=NpgnkcxjGHo
publicznych i naszego wizerunku na scenie. Następnym szalenie ciekawym wykładem zaskoczył nas
absolwent Oxfordu - Mansfield College Richard Washington. Wykład dotyczył kwestii „Critical Thinking”.
https://www.youtube.com/watch?v=rNmdG1Pleyg&amp;t=5s
Osobiście uważam,
że dzięki niemu zacząłem patrzeć na pewne kwestie z innej perspektywy, zacząłem
dostrzegać pewne szczegóły np. w tekstach publicystycznych itp. Zażyliśmy prawdziwego „oxford experience”
(jak to miała w zwyczaju mówić Pani Jola) w czasie spotkania z wybitną Panią Profesor Alison Young
https://www.pinterest.co.uk/youngtalentmana/oxford-masterclass/
wykładającą na Oxford i Cambridge University. Mogliśmy zadawać pytania i dowiedzieliśmy się bardzo
wielu szalenie ciekawych rzeczy o np. rekrutacji na tę uczelnię. Jeśli chodzi o kulturową część naszej
wyprawy, mieliśmy przyjemność zwiedzić najciekawsze miejsca w tym można by rzec „oldschoolowym”
mieście. Odwiedziliśmy iście hogwardzką stołówkę, gdzie każdy mógł powspominać czasy młodości
spędzanej z Harrym Potterem na ekranach telewizorów. Obejrzeliśmy legendarną Bodleian Library oraz
mieliśmy możliwość odbycia uroczystej anglikańskiej mszy w Christ Church. Zaprzyjaźniony przewodnik
opowiedział kilka ciekawych historii o Oxfordzie, pokazał nam Obserwatorium oraz rozwiał wszelkie
wątpliwości związane z naszą niewiedzą na temat tego miasta. Nie mógłbym nie wspomnieć o tym, że
przez cały wyjazd mieliśmy przyjemność jadać jak prawdziwi studenci w St Benets Hall. Gdy codzienne
lunche nas zmęczyły odbyliśmy prawdziwy, angielski Formal Dinner oraz spróbowaliśmy naszych sił
w tradycyjnej Afternoon Tea. Niestety wszystko co dobre szybko się kończy i po tak cudownym weekendzie
byliśmy zmuszeni wrócić do codziennego życia i co najgorsze do „ukochanej” szkoły. Wyjazd można zaliczyć
do jednego z najlepszych, na pewno najbardziej produktywnych. Dowiedziałem się bardzo wielu ciekawych
rzeczy, moja wiedza na temat studiów w UK stała się uporządkowana i w końcu sam mogę powiedzieć wiele
na ten temat. Cudowne doświadczenia, wspaniali ludzie, niezapomniany wyjazd. Nic dodać, nic ująć… no
może dodałbym jeszcze kilka dni.

Z czym wyjedziesz

Zespół
Oxford SkillPass dla Rodzica
Jolanta Kulik | Doradca Edukacyjny

Spotkanie z doradcą edukacyjnym Young Talent Management. Dodatkowo możliwość jednej, bezpłatnej konsultacji w Warszawie po powrocie.

Pomysłodawczyni i twórca programu Young Talent Management. Absolwentka filologii
angielskiej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Trener języka
angielskiego, metodyk i manager szkoleń Business English z 20 letnim doświadczeniem
w Procter & Gamble, ING, Grupa Żywiec, Agora, Grupa PZU, AXA. Twórca i manager
programu dla stypendystów rządowego programu Królestwa Arabii Saudyjskiej
(2008 – 2010, 230 studentów) przygotowującego do podjęcia studiów w języku angielskim,
przy współpracy z Ambasadą Królestwa Arabii Saudyjskiej w Polsce. Laureatka nagrody
Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego Arabii Saudyjskiej (2008) za stworzenie i prowadzenie
w/w programu. Współtworzony przez nią projekt LIFE (Language Institute for Further
Education), promujący mobilność edukacyjną młodzieży został laureatem European
Language Label 2011, odznaki za innowacyjność w nauczaniu języków obcych przyznanej
przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Komisarza UE ds.Edukacji, Kultury,
Wielojęzyczności i Młodzieży. Doradca edukacyjny w Polsce, Wietnamie, Indiach oraz Arabii
Saudyjskiej. Publikacje „Tongue Twisters and Nursery Rhymes” Libramed, 1998.
Współautorka multimedialnego kursu angielskiego „Nie tylko dla wyjeżdżających za
granicę” Agora, 2000.

Uroczysta kolacja (Formal Dinner) w St Benet’s College
Afternoon Tea

Z czym wyjedziesz

Z informacją i pomysłem jak zaplanować swoją ścieżkę edukacyjną na
Prowadzący warsztaty:najlepszeświatowe uniwersytety
Grzegorz Nawrocki | Prezes British Alumni Society (BAS)
Opinie uczestników,
film oraz zdjęcia z ostatniego wyjazdu
Absolwent Centrum Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Cambridge, studiów

podyplomowych na wydziale dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego Uniwersytetu w Preston,
amerykanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Dwukrotny stypendysta British Chevening
Scholarship „Leader in Civil Society” Instytutu Roberta Schumana w Budapeszcie.
Organizator kampanii propagujących kulturę anglo-amerykańską w Polsce. Pracował jako
dziennikarz newsroomu w Danii obsługującym duński Parlament. Przeprowadzał wywiady
w wieloma wybitnymi politykami dla różnych stacji telewizyjnych i radiowych w Polsce.
Ukończył międzynarodowe staże w BBC i ITN w Londynie i Manchesterze. Obecnie jako
dziennikarz, publicysta związany z TVP S.A, trener szkoleń medialnych oraz Debat
Oxfordzkich przeprowadzanych we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Prezes
Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich, Oxbridge Society, Cambridge
Society of Copenhagen, członek brytyjskiego stowarzyszenia dziennikarzy oraz honorowy
członek Cambridge Overseas Trust. Publikacje „Nursery Rymes for Children” „Jej Wysokość
Nutka/Her Majesty Natti” edukacyjna książka dla dzieci wydana w języku polskim
i angielskim. Prezes British Alumni Society.

https://www.youtube.com/watch?v=NpgnkcxjGHo

https://www.youtube.com/watch?v=rNmdG1Pleyg&amp;t=5s

https://www.pinterest.co.uk/youngtalentmana/oxford-masterclass/

Richard Washington | Dyrektor ds. Strategii Rozwoju College of Europe

Absolwent historii na Oxford University, politologii i nauk społecznych Birbeck College
University of London, College of Europe oraz London Academy of Music and Dramatic
Arts. Przez 9 lat pracował jako aktor w Wielkiej Brytanii. Jako członek Islington Borough
Council (1998 – 2002) był zaangażowany w organizowanie kampanii politycznych.
Dyrektor ds. Strategii Rozwoju College of Europe (2013 – 2017) Kampus Natolin
Warszawa. Wykładowca akademicki w Collegium Civitas, członek Loży Mędrców Debat
Oxfordzkich, prowadzący The Ladies&Gentlemen’s - klubu dyskusyjnego British Alumni
Society w Warszawie. Doświadczony Master of Ceremonies, Public Speaker, ekspert
i komentator medialny w sprawach dotyczących polityki, Unii Europejskiej oraz
stosunków międzynarodowych.Ambasador Projektu Great Poles tworzonego przez
gimnazjalistów i licealistów promujących Polaków, którzy zmienili bieg historii.
Publikacje: Nowa Europa Czy dyskurs publiczny jest odpowiedzią na kryzys europejskiego
przywództwa? PrzykładValéry’egoGiscarda d’Estaing (The European Leadership Crisis –
is Public Discourse the Answer? The Example of French President Valéry Giscard
d’Estaing).

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu

htps:/yout be.com/watch?v=NpgnkcxjGHo htps:/w .yout be.com/watch?v=rNmdG1Pleyg&t=5s
+48 669 168 800
kontakt@youngtalentmanagement.pl

Film z poprzedniej edycji
Oxford MasterClass:

Zdjęcia z poprzedniej edycji
Oxford MasterClass:

Zaproszenie na
University of Oxford:
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