Dragi părinți,
Nu mai e nici un secret că taberele internationale sunt oportunitatea ideală pentru copii de a-și perfecționa o limba straină. Experiența propriilor copii și
mărturiile celorlalți părinți care au beneficiat de tabere în Marea Britanie ne îndreptățesc însă, să vă asigurăm de încă multe avantaje unice suplimentare:
·

·
·
·

Îi ajută pe copii să se integreze într-un mediu multicultural, acum și mai târziu. Nu veți găsi niciunde, nici măcar cu ocazia vacanțelor petrecute în
familie, un cadru mai autentic pentru exersarea abilităților de comunicare (într-o limbă străină), a abilităților sociale și de relaționare cu alte
persoane, ținând cont de backround-ul cultural și național al fiecăruia.
Copiii pot experimenta un nou cadru de învățare, acesta fiind de multe ori primul contact în direcția aplicării pentru continuarea studiilor în
străinătate.
Varietatea și complexitatea cursurilor și activitatilor îi va surprinde plăcut pe copii, Aceștia beneficiind de baze materiale excepționale chiar în
incinta unor renumite colegii sau universități.
Nu doar nivelul de cunoștinte dar mai ales încrederea copiilor de a vorbi limba straină vor cunoaste un salt considerabil.

Însotitor de grup, întâmpinare și transfer cu autocarul, test gratuit de evaluare a nivelului de engleză, minim 12 ore de engleză/săptămână și certificat de
absolvire a cursului, cazare cu pensiune completă, program zilnic de activități și excursii, asigurare medicală pe perioada șederii, toate acestea compun
ofertele International House London, apreciate ca fiind în topul 1% din școlile de limbi străine din Regatul Unit, după ultimele rezultate ale inspecțiilor
British Council din 2018 (http://www.elgazette.com/item/521-ih-no-mountain-high-enough.html).
Pentru vara lui 2019 am ales pentru dumneavoastră programe dezvoltate și sustinute de experți în educație de peste 60 de ani, cu conținut unic între
ofertele de tabere în Marea Britanie.

London

Iata ce spun copiii si parintii lor despre participarea in taberele International House:
“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.
“Cand am ajuns acolo, parca intrasem intr-o scena din filmul Harry Potter. Nu ma gandisem ca astfel de cladiri ca niste castele chiar exista in
realitate, iar acolo noi chiar am locuit pentru doua saptamani. As repeta oricand aceasta experienta pentru toate lucrurile invatate, pentru
atmosfera calda in care ne-am desfasurat activitatile si pentru toti prietenii (francezi, chinezi si italieni) pe care mi i-am facut vara asta.” –
Andrei, 12 ani
“Maria a venit extrem de incantata mai ales de faptul ca toata lumea a apreciat nivelul de limba engleza a copiilor romani. S-a simtit foarte bine
si increzatoare in abilitatile ei de a vorbi engleza, iar acum, oriunde mergem in afara tarii este prima care intra in vorba. A ramas impresionata
de nivelul de civilizatie, iar entuziasmul profesorilor si a tuturor celor implicati in programele oferite au determinat-o sa-si doreasca sa devina
profesoara. – doamna B., mama Mariei.

London

1. Aventura si istorie la Ellesmere, pentru copii cu varsta intre 8 si 17 ani (24 iulie - 7 august 2019)
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 într-un peisaj parcă rupt
din filmele cu Harry Potter. Prin programul Active English, copiii își dezvoltă nu doar cunoștințele de limba engleză dar și abilitățile sociale și de lucru în echipă, fiind
expuși unei mari varietăți de activități.
Cazarea se face ȋn case sau pe etaje separate ȋn funcţie de vârstă şi separat fete de băieţi, iar 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 fiecare campus se desfaşoară pe ȋntinse terenuri de joacă, de fotbal sau tenis, la sala de sport sau la piscină.
Supravegherea copiilor este permanent asigurată 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 1790 GBP + valoarea biletului de avion Liverpool dus-intors (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, ȋntâmpinare şi
transfer de la şi la aeroport, transfer de la un campus la altul, ȋnsoţitor experimentat de grup din România, vorbitor de limba engleză.
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, International House Londra. Plata integrală trebuie efectuată până la data de 31 mai
2019.

London

Model de program Ellesmere - Active English săptămâna 1

London

Model de program Ellesmere - Active English săptămâna 2

London

3. English Active Programme la Oxford pentru copiii cu vârsta între 12 și 17 ani (24 iulie – 7 august 2019)
Probabil că oricărui tânăr care visează să studieze în Marea Britanie, primul nume care îi vine în minte este Oxford și asta mai ales pentru moștenirea educațională
și culturală deosebită. Păstrând aerul și arhitectura veche de aproximativ o mie de ani, Oxfordul oferă istorie dar și dinamism, o atmosferă vibrantă, cosmopolită și o
varietate de neegalat a experiențelor de învățământ, Universitățile din Oxford beneficiază de laboratoare moderne, resurse extinse: biblioteci și clădiri noi, terenuri
mari pentru desfașurarea activităților recreative și sportive, săli de teatru, laboratoare și săli de cursuri moderne.
St. Edward's School a fost fondată în 1863 și este una dintre cele mai prestigioase școli internat din Anglia. Acesta combină starea de predare a artei,
facilități sportive și de cazare într-un cadru frumos și istoric, la o scurtă distanta de centrul orașului Oxford.
Campusul St Edward's este privat și securizat oferind studenților un mediu relaxant și sigur. Spatiile de cazare de la St Edward's sunt moderne și spațioase,
cu case alocate fie băieților, fie fetelor. Fiecare casă are o un spatiu comun pentru ca studenții să se relaxeze cu noii lor prieteni.
Cursul Active English pentru copiii cu vârsta între 12 si 17 ani oferă o combinație de lecții de engleza antrenante și interesante dimineața și șansa ca elevii
să-și dezvolte abilitățile într-o gamă largă de activități, toate antrenate de profesioniștii lor în domeniul lor, după-amiaza (Art & Design, Baschet, Dans, Drama,
Fotbal, Golf, Fotografie și Tenis).
Nu în ultimul rând, varietatea de proiecte și excursii în care vor fi implicați le va oferi copiilor acea experiență de care își vor aminti toată viața.
Iată de ce tabăra de limba engleză English Active de la Oxford este alegerea perfectă atât pentru vacanță, cât și pentru studiul limbii engleze într-un cadru
autentic!
Costul taberei este de 2140 GBP + valoarea biletului de avion Bucuresti – Londra și retur (aproximativ 300 euro) + aprox 150 GBP bani de buzunar. Tariful
menţionat include: cazare cu pensiune completă, toate programele educaţionale şi excursiile conform programului, ȋntâmpinare şi transfer de la şi la aeroport.
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.
Biletul de avion se va achita integral până la data de 28.02.2019. Plata taberei (suma ȋn GBP) se va face direct ȋn contul organizatorului, IH Londra. Plata
integrală trebuie efectuată până la data de 31 mai 2019.
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Share a wonderful British Experience with
English Kids Academy

Detalii și înscrieri: 0723 900 204
englezapentrucopii@ih.ro; www.englezacopii.ro;
facebook.com/englezacopii.
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