
                       
 

 

 

PROGRAME INTERNAŢIONALE DE VARĂ 

2017 

 
Taberele internaţionale ȋn străinătate cu studierea unei limbi străine acolo unde este vorbită nativ, 

sunt calea cea mai directă, dar şi plăcută de a asimila şi exersa o limbă străină, de asemenea, 

reprezintă alegerea ideală pentru explorarea culturii unei ţări. Varietatea şi complexitatea cursurilor 

şi activităţilor ȋi va surprinde plăcut pe copii, aceştia beneficiind de baze materiale excepţionale chiar 

ȋn incinta unor renumite colegii sau universităţi. 

 

De ce Marea Britanie?  

 

 Pentru a cunoaşte un mediu educaţional cu tradiţie şi care oferă facilităţi de ȋnvaţare 

excepţionale. 

 Pentru că programele desfăşurate ȋn UK trec printr-un sistem strict de verificare şi acreditare, 

ceea ce vă oferă garanţia că vă trimiteţi copilul ȋntr-un mediu sigur şi de calitate. 

 Pentru că ȋi ajută pe copii să se integreze ȋntr-un mediu multicultural, acum şi mai târziu. 

 Pentru că această experienţă ȋi va oferi copilului cadrul autentic ȋn care să capete ȋncredere, 

să depăşească bariere de comunicare, să-şi exerseze abilităţile sociale şi de relaţionare cu 

alte persoane, ţinând cont de backround-ul cultural şi naţional al fiecăruia. 

 

De ce ȋn vara lui 2017? 

 

 Pentru că este posibil, ca odată cu ieşirea Marii Britanii din UE, condiţiile de călătorie şi 

studiu din regat să se modifice drastic. 

 Pentru că lira este la un nivel financiar care vă permite să plătiţi cu aproximativ 15% mai 

puţin decât aţi fi plătit ȋn urmă cu un an (more value for money). 

 

Experienţa propriilor copii şi mărturiile celorlalţi părinţi care au beneficiat de tabere ȋn Marea Britanie 

ne ȋndreptăţesc să vă asigurăm de toate avantajele prezentate dar şi multe altele.    

 

“A prins curaj şi s-a ȋnscris la examenul CAE, …, s-a maturizat, a ȋnvăţat să aibă mai multă 

răbdare, să fie mai bun, să convieţuiască şi cu alţii, care nu sunt ca şi el, şi-a vazut visul cu 

ochii!” ne-a spus doamna Gligor, mama lui Tudor.  
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Istorie şi aventură ȋn Marea Britanie – Colegiul Ellesmere, pentru copii cu vârsta ȋntre 

8 si 17 ani, ȋn perioada 26 Iul - 09 Aug 2017. 
 

International House Londra este o instituţie de prestigiu ȋn lume ȋncă din anul 1959 ȋn domeniul 

predării limbii engleze şi pregătirii profesorilor de limbă engleză. IH Londra ȋşi desfăşoară activitatea 

ȋn mai multe centre, dar anul acesta ne-am propus să vă invităm la Ellesmere. Situat la numai o oră 

distanţă de Manchester sau Liverpool şi aproape de graniţa cu Ţara Galilor, Ellesmere este situat ȋn 
frumoasa zona Shropshire, printre dealuri şi ferme agricole, cu numeroase oraşele şi două zone din 

Patrimoniul Mondial UNESCO. Ellesmere se află foarte aproape de Bath, Stratford-upon-Avon 
(locul naşterii lui Shakespeare), Birmingham, oferind vizitatorilor ocazia să intre ȋn contact cu aceste 
locuri ȋncărcate de istorie. 

 

Ellesmere College este una dintre cele mai prestigioase şcoli de tip internat din Anglia, ȋncă din 
1879 şi reuneşte ȋn fiecare vară peste 700 de elevi internaţionali din toată lumea. Campusul oferă 
condiţii excelente pentru studenţii care doresc să trăiască o experienţă unică de ȋnvăţare a limbii 
engleze chiar la ea acasă. Cazarea se face ȋn case separate ȋn funcţie de vârstă şi separat fete de 
băieţi, ȋn fiecare casă se află un adult supraveghetor tot timpul. Cursurile de limbă engleză sunt 

susţinute de experţi ai International House Londra şi sunt organizate ȋn săli de clasă cu tehnologie 
modernă, iar activităţile din campus se desfaşoară pe ȋntinse terenuri de joacă, de fotbal sau tenis, 
la sala de sport sau la piscină.  

Supravegherea copiilor este asigurată 24 de ore din 24 iar accesul la email şi internet este monitorizat. 

Excursiile (Manchester şi Manchester United Football Stadium, Liverpool, Stratford-upon-Avon), 
activităţile sportive, culturale, distractive: disco, karaoke, seara talentelor, seară internaţională, 
jocurile ȋn echipă, completează programul copiilor participanţi care, cu siguranţă, se vor despărţi cu 
greu de aceste locuri. Progresul elevilor este atent monitorizat, iar la plecare toţi primesc Certificatul 
de absolvire acreditat de British Council şi un raport de evaluare. 
 

Costul taberei este de 1660 GBP + val bilet de avion Manchester sau Liverpool (aproximativ 300 

euro) + aprox 120 GBP bani de buzunar. Tariful menţionat include: cazare cu pensiune completă, 
12 ore de curs săptămânal, toate programele educaţionale şi excursiile conform programului, 
asigurare complexă de călătorie (sănătate, bagaje şi anulare), ȋntâmpinare şi transfer de la şi la 
aeroport, ȋnsoţitor experimentat de grup din România, vorbitor de limba engleză, pentru grup de 
minim 10 copii. 
 

Avansul pentru tabară este ȋn valoare de 450 GBP, iar depozitul pentru biletul de avion de 100 EUR, 
şi se achită odată cu ȋnscrierea şi blocarea locului. Plata taberei (suma ȋn GBP) se va face direct ȋn 

contul organizatorului, IH Londra. Plata integrală trebuie făcută până la data de 31 mai 2017. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati la telefon 0723 900 204 sau pe 

email la englezapentrucopii@ih.ro. 
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