
First prize - work experience with us!

Three winners will be awarded a two-week work 
experience placement at the Macmillan Education offices  
in London. Return economy class flights, accommodation, 
travel and subsistence allowance will be included in the prize. 
The work experience prize will take place over two consecutive 
weeks in Spring 2017.

Runner-up prizes - online coaching sessions!

Three runners-up will win online coaching sessions with  
a business coach. The online coaching sessions will take place  
in Spring 2017.

  

The competition is open to all students aged over 18 studying 
general English, regardless of whether you study with Open 
Mind or not.

1. Prepare an up-to-date CV (resume)

Prepare an up-to-date CV (maximum two pages)  
and covering letter (maximum one page) stating why you 
would be a suitable candidate and why you wish to win  
the two weeks’ work experience in London.

2. Prepare a presentation

Using PowerPoint or Prezi, prepare a presentation on the 
following topic:

How has education changed in the past ten years and how  
do you see it changing in the next ten years?

Use presenter’s notes and research the topic, giving full 
references where applicable. Your presentation should 
consist of 6-10 slides and be 7-10 minutes in duration when 
delivered.

3. Email it all through to us by the 30th of November 2016

Email your CV, covering letter and presentation before 
the competition closing date of 30 November 2016 
to mindcompetition@macmillan.com. Please ensure 
that you have read and comply with the full terms  
and conditions of the competition before entering. 

Judging and shortlisting process

Our panel of judges will choose the best 15 entries to attend 
an online interview between 5 January and 31 January 2017, 
at which the shortlisted applicants will be asked to deliver their 
presentation to the interviewers.

Following the interview and presentation, the interviewers 
will select the three applicants who performed the 
best as winners of our first prize and three runners-
up. All winners and runners-up will be contacted  
by 6 February 2017.

 
 
As educators and teachers we know that language skills are 
an essential requirement for employability. Our students need 
the best support and teaching materials not only to improve 
their English but also their ability to seize existing and future 
employment opportunities.

Why a competition for work experience?

Macmillan Education would like to provide the opportunity for 
adult students to experience first-hand how their language and 
life skills can benefit them in a working environment. That’s why 
we’re offering three lucky winners two weeks’ work experience 
at our international office in London.

Work experience at Macmillan Education would be  
a great opportunity for your students to gain practical  
experience of an English-speaking business environment. As  
a leading educational publisher, work experience offers students 
an insight into a variety of roles across publishing: from Editorial 
to Sales and Marketing functions. 

The language and life skills our students need

Mind is the only adult course with a life skills strand that helps 
students to develop life skills in different aspects of their lives, 
alongside its solid language syllabus. Students also develop 
skills to help them in their working lives or for employability, 
in their academic lives or for learning in general, and in their 
personal lives and interaction with others.

A full double page section is dedicated to life skills  
in every unit in each of the six levels of the Mind courses, 
giving students the chance to actively improve in all these 
skills, such as negotiation, time management, presenting, 
identifying bias, and being culturally aware to name but  
a few.

As well as the life skills section in the Student’s Books, 
you can help your students develop the same skill  
in a different aspect of their lives, using the extra material 
from your Teacher’s Resource Centres. This provides you 
with a huge bank of life skills resources and lessons per level 
– and if it’s employability skills your students need –  each  
of the lessons are transferable and feature skills for work  
and career development.

WHY ENTER?

HOW TO ENTER OUR MIND COMPETITION?

INFORMATION FOR TEACHERS

LONDON CALLING – OPEN MIND COMPETITION

London calling! Are you studying English as a Foreign Language 
and over 18? Are you looking for a work experience opportunity 
abroad to kick-start your career? Or perhaps you’re interested 
in trying a different field of work?



Uczysz się angielskiego jako języka obcego i masz więcej  
niż 18 lat? Szukasz możliwości zdobycia doświadczenia 
zawodowego za granicą, aby pomóc sobie w rozpoczęciu 
kariery?

Pierwsza nagroda – możliwość zdobycia doświadczenia  
zawodowego w Macmillan!

Trzech zwycięzców zostanie nagrodzonych dwuty-
godniowym stażem w biurach Macmillan Education  
w Londynie, pozwalającym na zdobycie doświadczenia zawodo-
wego. Staż, który jest przedmiotem konkursu, zostanie zreal-
izowany w ciągu dwóch kolejnych tygodni wiosną 2017 r.

Nagrody pocieszenia – internetowe sesje coachingowe!

Trzech uczestników, którzy zajmą dalsze miejsca, zdobędzie 
nagrodę pocieszenia w postaci internetowych sesji coachin-
gowych prowadzonych przez trenera biznesowego. Internetowe 
sesje coachingowe odbędą się wiosną 2017 r.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich studentów w wieku powyżej 
18 lat, którzy uczą się języka angielskiego, niezależnie od tego,  
z jakiego podręcznika korzystają na co dzień.

1. Przygotuj swoje aktualne CV (życiorys)

Przygotuj swoje aktualne CV (nie więcej niż dwie strony) i list 
motywacyjny (nie więcej niż jedna strona), w którym określisz, 
dlaczego byłbyś odpowiednim kandydatem na to miejsce  
i dlaczego chcesz wygrać dwutygodniowy staż w Londynie.

2. Przygotuj prezentację

Korzystając z programu PowerPoint lub Prezi, przygotuj 
prezentację na następujący temat:

Jak zmieniła się edukacja w ciągu ostatnich dziesięciu lat  
i jak zmieni się w ciągu najbliższych dziesięciu lat?

Użyj notatek dla prezentującego, zbadaj temat  
i w stosownych przypadkach podaj pełne odesłania. 
Prezentacja powinna się składać z 6–10 slajdów i trwać 7–10 
minut.

3. Wszystkie materiały prześlij do nas do 30 listopada 2016 r.

Prześlij swoje CV, list motywacyjny i prezentację do 30 
listopada 2016 r., na adres:  
mindcompetition@macmillan.com.  

Proces oceny zgłoszeń i wstępna selekcja kandydatów

Nasz panel sędziowski wybierze 15 najlepszych zgło-
szeń. Osoby, które je przesłały, zostaną zaproszone  
na spotkanie internetowe w dniach 5–31 stycznia 2017 r., na 
którym przedstawią swoje prezentacje.
Po spotkaniu i prezentacji oceniający wybiorą trzech laureatów 
nagrody głównej oraz trzech, którzy otrzymają nagrody pociesze-
nia. Ze zwycięzcami skontaktujemy się do 6 lutego 2017 r.

 

 
 
 
Jako pedagodzy i nauczyciele wiemy, że umiejętności 
językowe to jeden z podstawowych wymogów zatrudnienia 
w większości firm. Nasi uczniowie potrzebują możliwie 
najlepszego wsparcia i materiałów dydaktycznych nie tylko po 
to, aby poprawić swoją znajomość języka angielskiego, ale także  
aby zdobyć umiejętności potrzebne do wykorzystania istniejących  
i przyszłych możliwości zatrudnienia.

Dlaczego organizujemy konkurs o staż?

Macmillan Education chce zapewnić młodym ludziom możliwość 
osobistego doświadczenia tego, w jaki sposób ich umiejętności 
językowe i życiowe mogą im przynieść korzyści w sytuacjach 
zawodowych. Dlatego trzem szczęśliwym zwycięzcom 
zapewniamy możliwość odbycia dwutygodniowego stażu  
w naszym międzynarodowym biurze w Londynie.

Doświadczenie zawodowe zdobyte w Macmillan Education 
stanowi dla uczniów doskonałą okazję, aby zdobyć praktyczne 
doświadczenie w anglojęzycznym środowisku biznesowym. 

Doświadczenie zawodowe zdobyte w Macmillan Education 
– u jednego z najważniejszych wydawców treści naukowych 
– zapewni uczniom wiedzę na temat różnorodnych ról  
w branży wydawniczej: od procesów redakcyjnych po działalność 
marketingową i sprzedażową.

Umiejętności językowe i życiowe, których młodzi ludzie 
potrzebują

Open Mind to jedyny kurs dla osób dorosłych, który oprócz 
rozbudowanego programu dotyczącego umiejętności 
językowych zawiera również wątek poświęcony life skills. 
Uczniowie doskonalą umiejętności, które pomogą im w życiu 
zawodowym lub znalezieniu pracy, w życiu akademickim 
lub w nauce w ogóle, a także w życiu osobistym i kontaktach  
z innymi.

Nauczyciel może pomóc swoim uczniom rozwijać te 
umiejętności w różnych aspektach życia, wykorzystując, oprócz 
części zawartej w książce ucznia, dodatkowe materiały dostępne 
na platformie Teacher’s Resource Centre. Zapewnia ona dostęp 
do ogromnych zasobów i lekcji poświęconych rozwojowi 
umiejętności życiowych na różnych poziomach zaawansowania.  

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE? 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI

LONDON CALLING – KONKURS OPEN MIND!


