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Jedyna taka oferta w Polsce: całodniowe warsztaty dla klas gimnazjalnych i licealnych
prowadzone po angielsku przez ekspertów British Council.
Zapraszamy uczniów w wieku 13–18 lat do udziału w pasjonujących i interaktywnych warsztatach
językowo-kulturowych organizowanych w British Council w Warszawie.
Do wyboru ścieżki tematyczne:
Passport to the UK, czyli jak dostać się na studia w Wielkiej Brytanii
Top tips for Matura exam, czyli jak skutecznie zdać maturę z angielskiego
zzShakespeare lives, czyli odkrywanie Szekspira po angielsku
zzNOWOŚĆ The Lord of the Rings, czyli ożywiony świat Śródziemia, gdzie przygoda, przyjaźń, zdrada i honor tworzą historię
fantasy wszech czasów
zzNOWOŚĆ DLA LICALISTÓW How to think like Sherlock, czyli sposób myślenia i legenda brytyjskiego detektywa wspólnie
rozszyfrowana
zz
zz

Udział w warsztatach gwarantuje uczniom:
całodzienny aktywny kontakt z żywym językiem
angielskim
zzprzełamanie blokady w używaniu języka angielskiego
poza szkołą
zznową, ciekawą i praktyczną wiedzę, która pomoże
lepiej przygotować się do różnych egzaminów z języka
angielskiego
zzniezależny i wiarygodny raport językowy British Council,
określający ich obecny poziom językowy
zz

Korzyści dla nauczycieli i rodziców:
zapewnienie oryginalnej formy kontaktu z żywym
językiem angielskim
zzrealizację programu nauki języka angielskiego w trakcie
wycieczki szkolnej
zzoficjalne raporty British Council z opisem obecnego
poziomu znajomości języka angielskiego w celu
oceny postępów w nauce a także zidentyfikowania
ewentualnych braków
zzkontakt z kulturą brytyjską bez konieczności wyjeżdżania
z Polski
zz

Program warsztatów:
Warsztaty trwają od godz. 09:45 do 15:00
i obejmują:
– komputerowy test Aptis for Teens,
– wybrany moduł warsztatów.
Klasy powyżej 20 osób dzielimy na 2 grupy.

Koszt warsztatów
Cena całodziennego warsztatu w British Council
(dla grup od 15 osób) wynosi 95 zł brutto/osobę.
Opiekunowie uczniów nie płacą za udział
w warsztatach.
Cena uwzględnia:
udział w warsztatach kulturowych prowadzonych
przez ekspertów British Council,
zzprzeprowadzenie testu Aptis for Teens,
zzoficjalny raport British Council z testu Aptis for Teens
dla uczniów,
zzpoczęstunek zapewniony przez British Council.
zz

Aptis for Teens to komputerowy test z języka
angielskiego przygotowany przez British Council
z myślą o młodzieży w wieku 13–18 lat, zapewniający
szybką i wiarygodną ocenę umiejętności językowych.

Zapisy na warsztaty:
Fundacja British Council • E aptis@britishcouncil.pl lub T 22 695 59 00
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