
Oxford	  MasterClass	  
3-‐dniowe	  spotkania	  na	  

University	  of	  Oxford	  
21	  -‐	  23	  września	  2018	  

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,	  zaczynając	  od	  poczucia,	  że	  „to	  niemożliwe”,	  bo	  jak	  powiedział	  
Janek,	  uczestnik	  pierwszej	  edycji:	  „Oxford	  University	  nadal	  pozostaje	  dla	  mnie	  czymś	  

legendarnym,	  jednak	  dostrzegłem	  wyraźną	  opcję	  dostania	  się	  tam.”	  

Stworzyliśmy	  wyjątkową	  możliwość	  wczucia	  się	  w	  rolę	  studenta,	  dzięki	  zakwaterowaniu	  
w	  akademiku	  St	  Benet’s	  Hall,	  gdzie	  na	  co	  dzień	  żyją	  studenci	  Oxfordu.	  

Jak	  niezwykłe	  jest	  to	  doświadczenie,	  świadczyć	  mogą	  słowa	  Marianki,	  szesnastoletniej	  
uczestniczki	  pierwszej	  edycji	  wyjazdu,	  która	  właśnie	  od	  tego	  aspektu	  rozpoczyna	  swoje	  

podsumowanie:	  „Wspaniały	  wyjazd.	  Pokochałam	  mój	  pokój	  w	  Mansfield	  College	  i	  poczułam,	  
że	  naprawdę	  studia	  w	  Oxfordzie	  byłyby	  wspaniałym	  doświadczeniem.	  Bardzo	  podobała	  mi	  się	  
Biblioteka	  Bodlejańska	  i	  cały	  Oxford.	  Poznałam	  też	  ciekawych	  ludzi,	  z	  którymi	  spędziłam	  

wspaniały	  czas,	  który	  zapamiętam	  do	  końca	  życia.	  Bardzo	  dziękuję!!”	  

Zaś	  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.	  



Program	  Oxford	  MasterClass	  

Piątek,	  21	  września	  

11:30	  –	  13:00	  	  	  Zwiedzanie	  Christ	  Church	  College	  
13:00	  –	  13:30	  	  	  Lunch	  w	  St	  Benet’s	  Hall	  
15:00	  –	  18:00	  	  	  Warsztat	  Sztuka	  Autoprezentacji	  prowadzony	  przez	  Grzegorza	  

Nawrockiego,	  zawiera	  treści	  takie	  jak:	  świadome	  generowanie	  
i	  interpretowanie	  przekazów,	  rozwijanie	  umiejętności	  retoryczno-‐
argumentacyjnych,	  kształtowanie	  swojego	  wizerunku	  jako	  mówcy	  
(Młodzież)	  –	  St	  Benet’s	  Hall	  

15:00	  –	  18:00	  	  	  Spotkanie	  rodziców	  z	  Doradcą	  Edukacyjnym	  -‐	  Jolantą	  Kulik	  
	  	  (Young	  Talent	  Management)	  -‐	  St	  Benet’s	  Hall	  

19:30	  –	  21:30	  	  	  Formal	  Dinner	  w	  St	  Benet’s	  Hall.	  

Sobota,	  22	  września	  

8:00	  –	  10:00	  	  	  Zwiedzanie	  Bodleian	  Libraries	  
10:30	  –	  13:30	  	  	  Warsztat	  z	  Critical	  Thinking	  –	  prowadzenie	  Richard	  

Washington.	  Rozwijać	  będziemy	  umiejętność	  rozpatrywania	  
zjawisk	  i	  doświadczeń	  z	  wielu	  punktów	  widzenia,	  krytycznego	  
oceniania	  zdobytej	  wiedzy,	  rozważania	  argumentów	  przeciwnych	  
stron,	  wyciągania	  wniosków	  w	  oparciu	  o	  fakty,	  nie	  opinie	  
(Młodzież)	  –	  St	  Benet’s	  Hall	  	  

10:30	  –	  13:30	  	  	  Indywidualne	  spotkania	  z	  Doradcą	  Edukacyjnym	  (Rodzice)	  
13:30	  –	  14:00	  	  	  Lunch	  w	  St	  Benet’s	  Hall	  
14:15	  –	  15:45	  	  	  Spotkania	  z	  profesorami	  University	  of	  Oxford	  oraz	  Admission	  

Tutors	  
16:15	  –	  17:45	  	  	  Tradycyjne	  Afternoon	  Tea	  w	  historycznym	  otoczeniu	  Oxfordu	  
18:00	  –	  21:00	  	  	  Nieformalne	  spotkanie	  w	  najstarszym	  pubie	  w	  Oxfordzie	  -‐	  The	  

Turf	  Tavern	  

Niedziela,	  23	  września	  

10:00	  –	  12:30	  	  	  Oxford	  od	  środka	  -‐	  śladami	  studentów,	  znanych	  absolwentów	  
(Albert	  Einstein,	  John	  la	  Carre,	  Edward	  de	  Bono)	  i	  miejsca	  
tajemne,	  niedostępne	  dla	  turystów	  odbywających	  typowe	  
wycieczki	  zorganizowane	  

10:00	  –	  12:00	  	  	  Uroczysta	  msza	  w	  Katedrze	  Christ	  Church	  (obrządek	  
Anglikański)	  	  

13:00	  –	  13:45	  	  	  Lunch	  -‐	  miejsce	  TBC	  



Dlaczego	  warto	  pojechać	  tam	  z	  nami:	  

• Członkowie	  naszego	  zespołu	  mają	  wieloletnie	  międzynarodowe	  relacje,	  pełnią
różnorodne	  funkcje	  –	  łączy	  ich	  zaś	  pasja	  do	  wspierania	  rozwoju.

• Łączymy	  nasz	  nasz	  unikatowy	  network	  oraz	  know-‐how,	  z	  wieloletnim
doświadczeniem	  w	  pracy	  z	  młodzieżą,	  aby	  stworzyć	  naszym	  podopieczny
niezapomnianą	  szansę	  dotarcia	  tam,	  gdzie	  nie	  byłoby	  to	  możliwe	  dla	  zwykłej	  wycieczki.

• Przeprowadzimy	  w	  autentycznej	  uniwersyteckiej	  scenerii	  warsztaty	  z	  najwyżej
ocenianych	  umiejętności	  wśród	  kandydatów	  na	  uczelnie	  wyższe	  poza	  wynikami:

ü Critical	  Thinking	  -‐	  Richard	  Washington,	  absolwent	  Oxford	  University

ü Sztuka	  Autoprezentacji	  -‐	  Grzegorz	  Nawrocki,	  absolwent	  Cambridge
University

• Spotkamy	  się	  na	  eleganckim	  Formal	  Dinner,	  a	  także	  Afternoon	  Tea.

• Poznamy	  etykietę	  i	  dowiemy	  między	  innymi,	  co	  znaczy	  high	  table,	  w	  miejscu	  dostępnym
tylko	  dla	  studentów	  i	  wykładowców.

• Przymierzymy	  oxfordzkie	  togi	  studenckie	  i	  będziemy	  spać	  w	  regularnych	  pokojach
St	  Benet’s	  College	  –	  dzięki	  temu	  doświadczymy	  studenckiego	  życia	  w	  mikroskali.

• Rodzice	  będą	  mieli	  sposobność	  spotkania	  się	  z	  Jolantą	  Kulik	  -‐	  dedykowanym	  doświad-‐
czonym	  Doradcą	  Edukacyjnym,	  założycielką	  Young	  Talent	  Management,	  aby	  realnie
ocenić	  szanse	  swojego	  Dziecka	  i	  zaplanować	  ścieżkę	  edukacyjną.	  A	  może	  sami	  zdecydują
się	  na	  pogłębianie	  wykształcenia	  i	  napisanie	  doktoratu?

• Podczas	  pobytu	  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.	  



A	  ponadto	  korzyści,	  które	  odniesie	  młody	  człowiek	  są	  nie	  do	  przecenienia:	  

• Wyjedzie	  z	  informacją	  i	  pomysłem	  jak	  zaplanować	  ścieżkę	  edukacyjną	  na
najlepsze	  uniwersytety	  świata	  oraz	  jak	  zacząć	  budować	  markę	  osobistą	  już
od	  gimnazjum.

• Wyjazd	  wyraźnie	  zwiększy	  pewność	  siebie	  i	  wiarę	  we	  własne	  możliwości,
a	  także	  pomoże	  zorientować	  się	  w	  swoich	  talentach	  i	  celach,	  nauczy	  ich
formułowania	  i	  pozna	  skuteczną	  strategię	  ich	  osiągania.

• Po	  powrocie	  będzie	  miał	  większą	  świadomość,	  jak	  rozwijać	  siebie	  i	  innych.

• Uczestnik	  doświadczy	  procesu	  budowania	  efektywnego	  zespołu,	  zarządza-‐
nia	  nim	  i	  rozwijania	  swoich	  współpracowników,	  a	  dzięki	  temu	  rozwinie	  swoje
kompetencje	  miękkie	  a	  także	  zdobędzie	  doświadczenie	  we	  współpracy
z	  innymi	  w	  celu	  osiągnięcia	  wspólnego	  celu.

• A	   także	   posiądzie	   informacje	   dotyczące	   możliwości	   zaangażowania	   się
w	  międzynarodowe	  projekty,	  wolontariaty	   i	   jak	  wielką	  wagę	  ma	   to	  w	  dzisiej-‐
szym,	  dynamicznie	  zmieniającym	  się	  świecie.

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).



Tak	  o	  Oxford	  MasterClass	  mówią	  nasi	  pierwsi	  uczestnicy:	  

Młodzież	  

Nelka	  lat	  15	  „Nie	  żałuję	  ani	  minuty.”	  

Ania	  lat	  17	  „Nie	  chciałam	  stamtąd	  wracać.”	  

Kuba	  lat	  18	  „To	  był	  świetnie	  zainwestowany	  czas,	  który	  sporo	  zmienił	  w	  moim	  
życiu.	  Dodatkowo	  dobra	  zabawa	  w	  doskonałym	  towarzystwie.”	  

Tadeusz	  lat	  14	  „Bardzo	  fajny	  i	  ciekawy	  wyjazd.	  Bardzo	  podobała	  mi	  się	  
architektura	  i	  zobaczenie	  na	  własne	  oczy	  jak	  wygląda	  od	  środka	  studencki	  
campus.”	  

Maria	   lat	  17	  „Od	  zawsze	  marzyłam	  o	  Oxfordzie,	  ale	  teraz	  do	  motywacji	  akade-‐
mickiej	  dołączyła	  estetyczna.	  Ja	  się	  w	  tym	  miejscu	  zakochałam!	  Tamte	  mury	  żyją	  
i	  opowiadają,	  to	  jest	  najbardziej	  niesamowite	  miejsce	  na	  ziemi.”	  

Rodzice	  

Joanna	  -‐	  mama	  Kuby,	  coach	  „Możliwość	  spotkania	  i	  rozmowy	  ze	  studentami,	  
doktorantami	  oraz	  absolwentami	  Oxfordu	  była	  dla	  mojego	  syna	  niezwykle	  
cennym	  doświadczeniem.	  Świadomość,	  że	  Oxford	  to	  nie	  odległa	  nazwa,	  ale	  
osiągalne	  miejsce	  otwarte	  na	  młodych,	  świadomych,	  mądrych	  ludzi.	  Wystarczy	  
dobrze	  określić	  swoje	  cele	  i	  ciężko	  pracować.”	  

Agata	  -‐	  mama	  Tymka,	  właścicielka	  szkoły	  „Wspaniały	  wyjazd,	  profesjonalna	  
organizacja,	  Oxford	  jakiego	  nie	  poznają	  turyści.”	  

Magda	  -‐	  mama	  Tadzika	  i	  Marianki,	  wykładowca	  akademicki	  „Bardzo	  
dziękuję	  za	  umożliwienie	  pokazania	  dzieciom	  jak	  wygląda	  oxfordzki	  college,	  
a	  w	  nim	  życie	  studenckie.	  Bardzo	  cenne	  było	  również	  spotkanie	  z	  absolwentami	  
uczelni,	  którzy	  podzielili	  się	  swoimi	  doświadczeniami	  i	  zainspirowali	  myślę	  
młodych	  ludzi	  tym,	  że	  nie	  trzeba	  być	  geniuszem,	  żeby	  studiować	  na	  Oxfordzie,	  
ale	  mieć	  cel	  i	  konsekwentnie	  do	  niego	  dążyć.	  Wspaniała	  gotycka	  architektura,	  
a	  w	  niej	  wciąż	  obecne	  postaci	  od	  Alicji	  w	  Krainie	  Czarów,	  Chris	  Christophera	  
Wrena,	  Alberta	  Einsteina	  i	  oczywiście	  dla	  dzieci	  Harrego	  Pottera.	  A	  to	  wszystko	  
w	  przemiłym	  towarzystwie.	  Bardzo	  dziękuję.”	  



O	  nas	  

Partner	  Merytoryczny	  spotkań	  MasterClass:	  

Young	  Talent	  Management	  	  
Strategiczne	  Doradztwo	  Edukacyjne	  

Planowanie	  i	  wsparcie	  w	  ścieżce	  edukacyjnej.	  Jedyny	  taki	  program	  w	  Polsce.	  Budujemy	  
fundamenty	  na	  całe	  życie.	  Blisko	  70	  procent	  kompetencji	  umożliwiających	  ponadprzeciętne	  
wykonanie	  pracy	  to	  umiejętności	  społeczne.	  Coaching	  i	  mentoring	  edukacyjny	  dla	  młodzie-‐
ży.	  Wspólne	  zaplanowanie	  oraz	  skuteczne	  i	  bezpieczne	  przejście	  ścieżki	  edukacyjno-‐rozwo-‐
jowej	  tak,	  aby	  w	  pełni	  wykorzystać	  potencjał	  i	  możliwości	  dziecka.	  Studia	  na	  prestiżowych	  
światowych	  uniwersytetach	  są	  wtedy	  jedynie	  kwestią	  wyboru.	  Doradztwo	  edukacyjne	  -‐	  
planowanie	  i	  wsparcie	  w	  ścieżce	  edukacyjnej.	  Tutoriale	  w	  języku	  angielskim	  rozwijające	  
krytyczne	  myślenie	  z	  Richardem	  Washingtonem,	  absolwentem	  Oxford	  University.	  Umiejęt-‐
ność	  rozpatrywania	  zjawisk	  i	  doświadczeń	  z	  wielu	  punktów	  widzenia,	  ocenianiu	  zdobytej	  
wiedzy,	  rozważaniu	  argumentów	  za	  i	  przeciw,	  wyciąganiu	  na	  ich	  podstawie	  wniosków.	  
www.youngtalentmanagement.pl	  

Organizatorzy:	  
Meissner	  &	  Partners	  	  
Executive	  Search	  	  
and	  Organizational	  Development	  
Prowadzenie	  projektów	  z	  zakresu	  executive	  search,	  executive	  coaching	  oraz	  Strategiczne	  
Doradztwo	  Rozwoju	  Kariery.	  Posiada	  w	  swojej	  ofercie	  unikatowe	  na	  rynku	  warsztaty	  
takie	  jak	  -‐	  prowadzenie	  „Debat	  Oxfordzkich”	  w	  środowisku	  korporacji.	  
www.meissnerandpartners.com	  

OXED	  PM	  
Perfect	  Events	  Management	  

Grupa	  ludzi	  z	  ponad	  20-‐letnim	  doświadczeniem	  w	  różnych	  dziedzinach:	  od	  
organizowania	  imprez	  -‐	  tych	  małych	  na	  kilka	  osób	  do	  dużych	  na	  ponad	  
1500	  osób,	  poprzez	  międzynarodowe	  kuchnie	  cateringowe	  do	  aranżacji	  
wnętrz.	  W	  OXED	  PM	  wszyscy	  są	  pasjonatami	  tego,	  co	  robią,	  a	  zadowolenie	  	  
klientów	  jest	  ich	  priorytetem.	  	  
www.oxedpm.com	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zespół	  
Jolanta	  Kulik	  
Doradca	  Edukacyjny	  
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.	  

Prowadzący	  warsztaty:	  

Grzegorz	  Nawrocki	  
Prezes	  British	  Alumni	  Society	  (BAS)	  
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	  obsługując	  duński	  
Parlament.	  Przeprowadzał	  wywiady	  z	  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.	  

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?	  Przykład	  Valéry’ego	  Giscarda	  
d’Estaing	  (The	  European	  Leadership	  Crisis	  –	  is	  Public	  Discourse	  the	  Answer?	  The	  Example	  of	  French	  
President	  Valéry	  Giscard	  d’Estaing).	  



Koszt	  uczestnictwa	  w	  Oxford	  
MasterClass:	  
6.000	  PLN	  +	  23%	  VAT	  od	  uczestnika	  	  

Kwota	  zawiera:	  

Edukacja	  
• 2	  godziny	  spotkania	  z	  wykładowcą	  i	  studentami	  Oxford	  University	  (Rodzice
+ Młodzież)

• 3	  godziny	  warsztatów	  -‐	  Sztuka	  Autoprezentacji	  (Młodzież)
• 3	  godziny	  warsztatów	  -‐	  Critical	  Thinking	  (Młodzież)
• 3	  godzinne	  spotkanie	  z	  Doradcą	  Edukacyjnym	  (Rodzice)
• Spotkania	  indywidualne	  z	  Doradcą	  Edukacyjnym	  (Rodzice)
• 2	  godzinne	  indywidualne	  spotkanie	  z	  Doradcą	  Edukacyjnym	  po	  powrocie
w	  Warszawie	  (Rodzice	  +	  Młodzież)

Zakwaterowanie	  i	  wyżywienie	  
• 2	  noclegi	  w	  St	  Benet’s	  Hall	  wchodzącym	  w	  skład	  Oxford	  University
• 2	  śniadania	  w	  St	  Benet’s	  Hall	  (sobota	  i	  niedziela)
• 3	  Buffet	  Lunch	  (piątek,	  sobota,	  niedziela)
• Formal	  Dinner	  –	  piątek	  (uroczysta	  trzydaniowa	  kolacja)
• Tradycyjna	  Afternoon	  Tea	  w	  historycznym	  zakątku	  Oxfordu

Zwiedzanie	  (bilety	  +	  przewodnik)	  
• Christ	  Church	  -‐	  najbardziej	  znany	  College	  w	  Oxfordzie,	  to	  tutejsza	  sala	  stała	  się
inspiracją	  dla	  Wielkiej	  Sali	  znanej	  z	  filmowych	  przygód	  Harry’ego	  Pottera

• Bodlain	  Library	  -‐	  najstarsza	  biblioteka	  w	  Europie,	  to	  tutaj	  tworzył,	  między	  innmi
Lewis	  Carroll

• Oxford	  od	  środka	  -‐	  śladami	  studentów,	  znanych	  absolwentów	  (Albert	  Einstein,
John	  la	  Carre,	  Edward	  de	  Bono,	  C.S.	  Lewis)	  i	  miejsca	  tajemne	  -‐	  niedostępne	  dla
zwykłych	  wycieczek

Koordynacja	  oraz	  stała	  opieka	  rezydenta	  przez	  cały	  czas	  trwania	  wycieczki	  

Welcome	  Pack:	  niespodzianka	  :)	  

Przelot	  do	  Londynu	  uczestnicy	  zapewniają	  sobie	  indywidualnie.	  
Transport	  z	  Londynu	  do	  Oxfordu	  (ok	  1,5	  h)	  polecamy:	  http://hoppa.com	  



Młody	  uczestnik	  projektu	  będzie	  proszony	  o	  nadesłanie	  krótkiej	  
jednostronicowej	  pracy,	  gdzie	  przedstawi	  swoje	  motywacje.	  

Po	  zakwalifikowaniu	  uczestnika	  przez	  nasz	  zespół	  
będzie	  obowiązywała	  wpłata	  zaliczki.	  

Zgłoszenia	  przyjmujemy	  

do	  dnia	  10	  września

Informacje	  i	  zgłoszenia:	  	  
magda@meissnerandpartners.com	  

tel.	  +48	  509	  109	  231	  

Zachęcamy	  do	  zapoznania	  się	  
z	  opinią	  uczestników	  poprzedniego	  wyjazdu:	  

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

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




