Immersion Weekend
BETTER HORIZONS

27

3

godzin

dni

języka
angielskiego

totalnego
zanurzenia w
języku

Dlaczego Immersion
Weekend
To nie jest szkolenie, do jakich
przywykliśmy. Nie ma w nim miejsca na
sztampowe rozwiązania. Jest żywy
język. Naturalne sytuacje, w których
trzeba sobie poradzić. Przełamywanie
barier i wstydu przed mówieniem.
To punkt zwrotny w uczeniu się języka.
WWW.BETTERHORIZONS.PL
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3

trenerów

uczestników

z konkretnymi
celami

w kameralnym
gronie

Gdzie i jak
Klimatyczny hotel w górach. Dobre
jedzenie. Ciekawi ludzie.
Start - piątek 18.00; koniec niedziela
16.00. To czas zanurzenia w języku.
Zaczynamy myśleć po angielsku.
Po to tu przyjechaliśmy.
To już zostaje w głowie. Wiara we
własne możliwości.
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ŚNIADANIE,
OBIAD, KOLACJA

GRAMATYKA
Przygotowana dla Ciebie,
nie grupy.
To co istotne. Niezbędne.

zawsze w języku
angielskim

SŁOWNICTWO

PREZENTACJA

Dopasowane do
Twoich potrzeb.
Aktywnie. Dynamicznie.

Przygotujesz samodzielne
wystąpienie.
Pomagamy i oceniamy.

ZADANIA

ZABAWA

Naturalne sytuacje.
Inspirujące wyzwania.
Bawimy się językiem.

Poker, kalambury,
bilard i inne rozrywki.
Wszystko po angielsku!

To był intensywny czas, bez marnowania ani jednej minuty. Uczyłem się tyle lat,
a w sytuacjach face to face nie potrafiłem wykrztusić sensownego zdania.
Właśnie tego potrzebowałem i polecam wszystkim, którym na samą myśl o
rozmowie po angielsku serce podchodzi do gardła!
Łukasz Zborowski,
Global Excellence Manager , branża przemysłowa

Better Horizons
jacek@betterhorizons.pl
WWW.BETTERHORIZONS.PL
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Jacek Fior
Product Development & Training
jacek@betterhorizons.pl
+48 696 453 236

ZAPYTAJ O
SZKOLENIA
DOFINANSOWANE

Dla mnie najważniejsze było wykorzystanie każdej minuty mojego czasu. Na
Immersion Weekend pracowaliśmy do późnego wieczora, przerwa na sen i od
rana ponownie angielski. Rewelacja.
Jacek Warsitz, CFO,
branża transportowa

Better Horizons
jacek@betterhorizons.pl
WWW.BETTERHORIZONS.PL
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o był intensywny czas, bez marnowania ani jednej minuty. Uczyłem się tyle lat, a
w sytuacjach face to face nie potrafiłem wykrztusić sensownego zdania.
Właśnie tego potrzebowałem i polecam wszystkim, którym na samą myśl o
rozmowie po angielsku serce podchodzi do gardła!
K. Biliński
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