IH FRENSHAM
YO U N G L E A R N E R C E N T R E
Învață engleza și descoperă Londra, Windsor și Brighton / Vârste 8 - 14 ani

De ce să-i oferi copilului tău o tabără
internațională la Frensham, UK?
Pentru că își va îmbunătăți nivelul de limba
engleză, își va face prieteni din întreaga lume și
se va orienta către un viitor ambițios!
Copilul va învăţa într-un sat din comitatul Surrey,
într-o școală cu clădiri tipice tradiţiei academice
din Anglia, înconjurată de întinderi
impresionante și păduri frumoase. Din satul
Frensham se poate ajunge ușor la Londra și
Brighton. Școala dispune de dotări excelente,
inclusiv o piscină și un teatru propriu.
Centrul IH Young Learner din Frensham este
destinat copiilor cu vârste între 8 și 17 ani.
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L O C AȚ I A
Centrul IH Young Learner din Frensham
este găzduit de Frensham Heights, o
școală particulară cu internat înﬁinţată
în 1925 în inima comitatului cu tradiţie
Surrey din sud-estul Angliei.

Best arrival
airport:
London Heathrow
(LHR)
e Long Road

the Aldridge Teatre
Frensham Heights School
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ȘCOALA
Este situată într-un perimetru ce cuprinde clădiri cu tradiţie academică și
frumoase întinderi împădurite. Frensham Heights dispune de
extraordinare terenuri de sport, atât cu suprafeţe artiﬁciale cât și cu gazon,
terenuri de tenis și o piscină încălzită.
Frensham are, de asemenea, un teatru propriu pentru concerte și
spectacole, precum și o bază de sporturi de aventură dotată cu un perete de
escaladă și un traseu de căţărare pe frânghii.

Charles D
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G. Wells și-a ales
Celebrul scriitor H.
a primei aterizări
Surrey pentru scen
ea sa
a marţienilor, în cart
ă
știinţiﬁco-fantastic
(1898).
„Războiul lumilor”

Frensham C
ommon este
deținut de T
rustul Națio
nal
și este un lo
c de interes
științiﬁc sp
ecial.

Parcul național South Downs și dealurile Surrey, o
zonă de excepție a frumuseții naționale, sunt
foarte aproape, iar orașul port Portsmouth (cu o
scurtă plimbare cu feribotul spre Insula Wight),
Brighton și Londra pot ﬁ vizitate și din zonă.

D O TĂ R I
Ÿ piscină

Ÿ perete de escaladă

Ÿ teatru

Ÿ traseu de căţărare pe

Ÿ sală de muzică

frânghii
Ÿ săli de clasă tip tree house
Ÿ studio de dans
Ÿ împrejurimi minunate

Ÿ sală de sport
Ÿ terenuri de tenis
Ÿ terenuri multisportive

Treehouse
classrooms

Multi-sport
playing ﬁelds &
sports pitches

Music
department

Astroturf
sports pitches
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MESE
Ÿ se servesc mese calde și reci la bufetul din sala

mare de mese
Ÿ există o varietate de feluri de mâncare din
bucătăria internaţională, cu meniuri
particularizate pentru studenţi
Ÿ se oferă opțiuni culinare adaptate tuturor
regimurilor alimentare
Ÿ se servesc băuturi și gustări sănătoase în zonele
comune pe tot parcursul zilei

CAZARE
camere de 1, 2, 3 sau 4 persoane
masă de lucru individuală, dulap şi spaţiu
de depozitare
Ÿ spaţii comune confortabile, cu televizor, în
ﬁecare clădire
Ÿ personal atent la confortul celor cazaţi în
clădire
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

dormitoare separate pentru băieţi şi fete
aşternuturi schimbate săptămânal

CURSURI LA
IH FRENSHAM
YO U N G L E A R N E R C E N T R E
Toate cursurile includ:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

serviciile educaționale și materialele de predare
toate activităţile pentru curs
excursii în locuri interesante
cazare
mese
supraveghere permanentă, 24/7, din partea
personalului IH
acces Wi-Fi gratuit
asigurare globală

Contactează-ne
pentru o ofertă de
preţ.

ACTIVE
ENGLISH
Copilul tău își poate îmbunătăţi engleza sau poate excela
într-o anumită activitate, alături de un instructor
profesionist. Activităţile dintre care are de ales includ
sporturile de aventură, fotbalul, artele spectacolului sau
înotul.

Descriere
Vârste:

14 - 17 ani

Nivel de engleză:

Toate nivelele sunt binevenite
(Copilul tău va ﬁ în clasă cu studenţi de același
nivel)

Durata:

2 săptămâni

Perioada:

22 iulie - 5 august 2020

Ziua sosirii:

Miercuri

Costuri:

2000 £
Prețul nu include biletul de avion 325 € și banii
de buzunar 150 £

Activităţi (pe săptămână)
Cursuri:

15 ore

Coaching profesionist:

6 ore

Excursii educaţionale:

1 excursie de o zi și 1 excursie de o jumătate de zi

Alte activităţi:
(inclusiv sport, arte,
meșteșuguri)

20 ore

Beneﬁcii

Conținut

Copilul tău

Studenţii beneﬁciază de lecţii de engleză dimineţile și
de activităţi desfășurate în limba engleză dupăamiezele.

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

își va îmbunătăţi engleza vorbită
își va dezvolta vocabularul în
engleză
va încerca noi activităţi și își va
îmbunătăţi abilităţile cu un coach
profesionist
își va face prieteni noi din toată
lumea
va deveni mai pregătit să își facă
studiile într-un mediu vorbitor de
engleză

Studenţii învaţă și exersează limba engleză,
dezvoltându-și totodată abilităţile de lucru în echipă și
pe cele de soluţionare de probleme.
Profesorii de engleză oferă lecţii însumând 15 ore pe
săptămână, iar instructorii profesioniști oferă 6 ore de
training pe săptămână pentru activitatea aleasă.
Există o gamă largă de activităţi din care se poate
alege.
Excursiile sunt o parte importantă a programului,
incluzând în ﬁecare săptămână o deplasare de o zi și
una de o jumătate de zi în locuri de interes din Marea
Britanie.
Se organizează activităţi în ﬁecare seară, inclusiv
quizuri, parada modei, concursuri de talente și
vânătoare de comori.

MODEL
PROGRAM

h
Active Englis
WEDNESDAY

FRIDAY

THURSDAY

07:15 - Wake up!
Placement
Testing

09:00–10:30

07:45 - Breakfast

Lessons

bly

08:45 - Morning Assem
Lessons

Lessons

10:50–12:20

Lessons

Lessons

Lessons

Arrivals/
Departure
day

16:00–17:30

Professional Coaching
15:30 - A ernoon Break

Half-day
e xcursion

17:30 - Evening break

19:45–21:45

Treasure
Hunt &
Ge ing to
know you!

Sports and
Activities
18:00 - Dinner
Film
Night

Challenges
Night

Sports and
Activities

Full-day
e xcursion
Sports and
Activities

19:00 - House Time
International
House
Tournament
eting

22:00–22:15 - House Me

nge.

on dates and details may cha

ursi
, subject to availability. Exc
ﬁe timetable is a sample only

Lessons

bly
13:45 - A ernoon Assem

12:20 - Lunch Break
14:00–15:30

Lessons

10:30 - Morning Break

10:30 - Morning Break
Induction to
Young Learners

TUESDAY

MONDAY

SUNDAY

SATURDAY

Games
Night

Professional Coaching
15:30 - A ernoon Break
Sports and
Activities

Sports and
Activities
bly

19:45 - Evening Assem
Academic
linked
evening
activity

23:00 - Lights Out!

Certiﬁcate
ceremony
and Disco

COACHING
PROFESIONIST
Activităţi disponibile la Centrul IH Young Learner din
Frensham, cu un coach profesionist.
Studenţii pot alege o activitate pe perioada șederii sau pot
încerca una diferită în ﬁecare săptămână. Copilul poate avea
orice nivel în activitatea aleasă: își poate îmbunătăţi o abilitate
sau poate învăţa una complet nouă.

AVENTURĂ

NEW!

Active Adventure oferă
studenţilor ocazia de a
încerca o sumedenie de
sporturi de aventură,
de la escaladă, tir cu
arcul sau coborâre în
rapel la traseu de
căţărare pe frânghii,
construire de plute sau
caiac.

MUZICĂ

FOTBAL
Studenţii sunt
repartizaţi pe nivele
corespunzătoare
abilităţilor lor și
instruiţi în ce privește
tehnica și tactica.
Fiecare sejur se
termină cu un turneu la
care studenţii
exersează ceea ce au
învăţat.

NEW!

ARTELE SPECTACOLULUI
Studenţii vor avea
ocazia să exerseze la
instrumentul lor
favorit sau să înveţe
ceva nou. Cursul le va
permite să își dezvolte
tehnici și să se
pregătească pentru un
spectacol ﬁnal la care
se va realiza o
înregistrare pe care o
pot lua cu ei acasă.

NEW!

Noul curs despre artele
spectacolului se axează
pe o varietate de
abilităţi, inclusiv limbaj
corporal, expresii
faciale și scenograﬁe.
Studenţii învaţă să
interpreteze pe scenă,
pregătindu-se pentru
spectacolul de ﬁnal de
curs.

ÎNOT
Studenţii vor deprinde noi abilităţi și tehnici,
însușindu-și totodată noţiuni de siguranţă și
încredere în mediul acvatic.

FUTURE LEADERS
WORLD LEADERS
Pentru viitorii lideri ai lumii: analizaţi
problemele globale cum ar ﬁ schimbările
climatice și ajutaţi la construirea unei lumi mai
bune.

Descriere
Vârste:

14 - 17 ani.

Nivel de engleză:

B2 (Upper - Intermediate) sau mai sus

Durata:

2 săptămâni

Perioada:

22 iulie - 5 august 2020

Ziua sosirii:

Miercuri

Costuri:

2595 £
Prețul nu include biletul de avion 400 € și banii
de buzunar 150 £

Activităţi (pe săptămână)
Cursuri:

42 ore

Excursii educaţionale:

2 excursii de o zi și 2 excursii de o jumătate de zi
40 ore

Alte activităţi:
(inclusiv sport, arte și
activităţi de seară)

Beneﬁcii
Studenţii trebuie să aibă deja un bun nivel de engleză (minimum B2)
pentru acest curs avansat, continuând să progreseze în utilizarea limbii
engleze.
Copilul tău
Ÿ își va îmbunătăţi abilităţile esenţiale pentru un parcurs școlar și
profesional strălucit
Ÿ își va îmbunătăţi engleza vorbită
Ÿ își va dezvolta vocabularul în engleză
Ÿ își va forma relaţii și își va face prieteni noi din toată lumea
Ÿ își va îmbunătăţi abilităţi precum lucrul în echipă sau soluţionarea de
probleme
Ÿ va deveni pregătit să își facă studiile într-un mediu vorbitor de engleză
Ÿ va învăţa cum pot acţiunile noastre să modeleze lumea în care trăim
Ÿ își va îmbunătăţi capacitatea de a susţine prezentări
Ÿ își va forma o perspectivă asupra problemelor globale actuale
Ÿ va învăţa despre obiectivele sustenabile ale ONU
Ÿ se va pregăti pentru integrare pe piaţa muncii globale
Conținut
Cursul se desfășoară ca o conferinţă, studenţii
beneﬁciind de un stimulant program de ateliere
de lucru cu vorbitori invitaţi.
World Leaders îi încurajează pe studenţi să
exploreze abilităţi contemporane precum
dezbaterea, gândirea critică și lucrul în echipă.
Cursul examinează diverse probleme globale,
ajutându-i pe tineri să se implice în transformarea
lumii într-un loc mai bun. Studenţii se
concentrează pe recunoașterea importanţei unor
teme diverse, cum ar ﬁ schimbările climatice,
egalitatea de gen, comunităţi și orașe sustenabile.
Studenţii se vor familiariza cu 17 obiective
sustenabile adoptate de ONU și menite să
promoveze pacea și prosperitatea oamenilor și
planetei.
Cursul urmărește cele 17 Obiective de Dezvoltare
Sustenabilă ale ONU care reprezintă o chemare la
acţiune din partea tuturor ţărilor (sărace, bogate,
cu venituri medii), pentru promovarea
prosperităţii și totodată protejarea planetei.
Studenţii pot alege să se axeze pe un obiectiv,
concentrându-și asupra acestuia prezentarea ce
urmează a ﬁ evaluată de un juriu, la ﬁnalul
cursului.

Atelierele includ: Introducere în Problematica
Globală, Energie Renovabilă, Diversitate și
Incluziune, Servicii de Sănătate și Angajare.
Studenţii pot alege să își implementeze proiectele
atunci când ajung acasă și încep să se pregătească
pentru a deveni lideri globali.
În cadrul cursului de două săptămâni se organizează
2 excursii de o zi și 2 de o jumătate de zi, pentru a
explora Londra și alte orașe renumite precum
Brighton și Windsor.
Vorbitori invitaţi
Hannah Messenger, consultant în Mobilizarea
Resurselor care lucrează pentru Naţiunile Unite în
cadrul Planului de Acţiune privind Obiectivele
Sustenabile, le va vorbi studenţilor despre viziunea
asupra eradicării sărăciei și va răspunde întrebărilor.
Studenţii vor ﬁ de naţionalităţi diferite și vor lucra
împreună pentru realizarea prezentării de ﬁnal de
curs. Vor primi, de asemenea, materiale auxiliare
pentru a-i ajuta să dea viaţă proiectelor lor după ce
se întorc acasă.
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WEDNESDAY

FRIDAY

THURSDAY

07:30–08:45 Breakfast

WEEK 1
Introduction
to the
programme

09:00–10:30
Lessons

SUNDAY

SATURDAY

MONDAY

08:45 Morning assembly

Workshop:
Workshop: Sustainability
- waste
Team Building
management

Public
Speaking

ak

Arrivals
day

Ge ing to
know you

Workshop:
Workshop: Sustainability
Introduction to - renewable
Global issues
energy

Public
Speaking

Workshop:
e
environment
- global
warming

14:00–15:30
Lessons

Workshop: A
green city

15:30 A ernoon break

19:45
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Welcome
Activities

Half-day
e xcursion Sports and
to Windsor Activities
Castle

Workshop:
Human rights
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13:45 A ernoon assem

12:20–13:30 Lunch

16:00–17:30
Lessons

Workshop:
Diversity and
inclusion

10:30–10:50 Morning bre
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10:30–10:50 Morning bre

10:50–12:20
Lessons

TUESDAY

Sports and
Activities

Preparation
of Final
Projects
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Full day to
e xcursion
Brighton

15:30 A ernoon break
Sports and
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Evening assembly
–19:45 Free time 19:45
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al
me
ng
eni
Ev
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Cra s
Disco Night
Quiz Night
Tournament
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WEDNESDAY

FRIDAY

THURSDAY

07:30–08:45 Breakfast

WEEK 2

09:00–10:30
Lessons

Activities
onsite

Workshop:
Workshop:
d insecurity
Foo
e
car
Health

SUNDAY

SATURDAY

08:45 Morning assembly
Final
Presentation
preparation of of the Projects
presentations

UN Talk

ak

10:30–10:50 Morning bre

ak
10:30–10:50 Morning bre

10:50–12:20
Lessons

Activities
onsite

Workshop:
Poverty &
homelesness

Workshop:
Education

Workshop:
Charity and
aid & relief

Optional
excursion
/ activities
onsite

Final
Presentation
preparation of of the Projects
presentations

UN Talk

ernoon assembly

12:20–13:30 Lunch

14:00–15:30
Lessons

Workshop:
City of
opportunities

13:45 A
Full day to
e xcursionn
Preopar
on
datio
Presentation
LofnFin
al
rehearsal

Projects

Optional
excursion
/ activities
onsite

Half-day
Sports and
e xcursion Activities
to Portsmouth

19:45

Bonding
activity

Sports and
Activities

Sports and
Activities

e
al 19:00–19:45 Free tim
18:00–19:00 Evening me

22:00 House meeting
ursion dates and details may

, subject to availability. Exc
ﬁe timetable is a sample only

Disco
e/lights out

22:15–23:00 Personal tim
change.

Sports and
Activities

19:45 Evening assembly

English
Fashion Show
Casino Night Country Fayre

Boys vs Girls

Best project
award
ceremony

15:30 A ernoon break

15:30 A ernoon break

16:00–17:30
Lessons

TUESDAY

MONDAY

Chill out
evening

FUTURE LEADERS
YOUNG MBA
Pentru viitorii lideri din
business: o introducere asupra
pregătirii pentru un MBA la o
școală de business prestigioasă.

Descriere
Vârste:

14 - 17 ani.

Nivel de engleză:

B2 (Upper - Intermediate) sau mai sus

Durata:

2 săptămâni

Perioada:

22 iulie - 5 august 2020

Ziua sosirii:

Miercuri

Costuri:

2595 £
Prețul nu include biletul de avion 400 € și banii
de buzunar 150 £

Activităţi (pe săptămână)
Cursuri:

42 ore

Excursii educaţionale:

2 excursii de o zi și 2 excursii de o jumătate de zi
40 ore

Alte activităţi:
(inclusiv vizite la companii)

Beneﬁcii
Studenţii trebuie să aibă deja un bun nivel de engleză (minimum B2)
pentru acest curs avansat, continuând să progreseze în utilizarea
limbii engleze.
Copilul tău
Ÿ își va îmbunătăţi abilităţile esenţiale pentru un parcurs școlar și
profesional strălucit
Ÿ își va îmbunătăţi engleza vorbită
Ÿ își va dezvolta vocabularul în engleză
Ÿ își va forma relaţii și își va face prieteni noi din toată lumea
Ÿ își va îmbunătăţi abilităţi precum lucrul în echipă sau soluţionarea
de probleme
Ÿ va deveni pregătit să își facă studiile într-un mediu vorbitor de
engleză
Ÿ va deveni pregătit să lucreze într-un mediu vorbitor de engleză
Ÿ își va îmbunătăţi capacitatea de a susţine prezentări
Ÿ își va dezvolta vocabularul de afaceri în limba engleză
Ÿ își va forma o perspectivă asupra realizării unui MBA
Ÿ își va dezvolta abilităţile de afaceri

Conținut

Vorbitori invitaţi

„Viitori lideri: tineri MBA” este primul pas către
un program MBA la o școală de business
prestigioasă.

Sesiunile vor ﬁ conduse de experţi din domeniu și
sunt menite să dezvolte cunoștinţele și abilităţile de
business ale studenţilor. Aceștia vor vizita o
universitate și câteva companii, pentru a aﬂa cum e
să faci un MBA.

Studenţii vor ﬁ împărţiţi în grupe de management
de proiect formate din maximum cinci persoane
și vor lucra împreună în cadrul seminariilor și
provocărilor de business menite să simuleze un
curs MBA.
La fel ca un MBA adevărat, cursul le prezintă
studenţilor teme precum gândirea strategică și
luarea de decizii, transmiţându-le totodată
abilităţi de business de bază.
În cursul de două săptămâni sunt incluse două
excursii de o zi și două de o jumătate de zi, pentru
a explora Londra și alte orașe renumite cum ar ﬁ
Brighton și Windsor.

Vorbitorii invitaţi pentru 2020 vor ﬁ anunţaţi în
curând!
Studenţii vor ﬁ de naţionalităţi diferite și vor lucra
împreună pentru realizarea prezentării de ﬁnal de
curs. Vor primi, de asemenea, materiale auxiliare
pentru a-i ajuta să dea viaţă proiectelor lor după ce
se întorc acasă.
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WEDNESDAY

FRIDAY

THURSDAY

07:30–08:45 Breakfast

WEEK 1
Introduction
to the
programme

09:00–10:30
Lessons

Initial Project
Planning in
Groups

SUNDAY

SATURDAY

MONDAY

08:45 Morning assembly
Public
Speaking

Study skills

ak

Arrivals
day

Workshop:
Business
Planning

Team
building and
group work

Public
Speaking

Study skills

Workshop:
Whats’s it like
studying an
MBA

14:00–15:30
Lessons

Project work

15:30 A ernoon break

19:45
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Cree
inggaal
Gmotttion
pro
now
tovidkeo

the
school

Welcome
Activities

Half-day
e xcursion Sports and
to Windsor Activities
Castle

Negotiating
skills

bly
13:45 A ernoon assem

12:20–13:30 Lunch

16:00–17:30
Lessons

Negotiating
skills

10:30–10:50 Morning bre

ak
10:30–10:50 Morning bre

10:50–12:20
Lessons

TUESDAY

Sports and
Activities

Preparation
of Final
Projects

Project
Workshop: I
elopmentdev
Need to Make
MBA
my
n!
isio
a Dec

Full day to
e xcursion
Brighton

15:30 A ernoon break
Sports and
Activities

Sports and
Activities

Evening assembly
–19:45 Free time 19:45
:00
19
al
me
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eni
Ev
18:00–19:00
Cra s
Disco Night
Quiz Night
Tournament
Challenges
Challenge
Film Night
Night
e/lights out
22:15–23:00 Personal tim
22:00 House meeting
ursion dates and details may

, subject to availability. Exc
ﬁe timetable is a sample only

change.
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Future Leaders
WEDNESDAY

FRIDAY

THURSDAY

07:30–08:45 Breakfast
Workshop:
Presentation
Financial
Skills and
planning
Personality
Traits

WEEK 2

09:00–10:30
Lessons

Activities
onsite

Lecture: MBA
Projects - from
the classroom
to reality!

SUNDAY

SATURDAY

08:45 Morning assembly
Final
Presentation
preparation of of the Projects
presentations
ak

10:30–10:50 Morning bre

ak
10:30–10:50 Morning bre

10:50–12:20
Lessons

Activities
onsite

Financial
planning

MBA project
work

Optional
excursion
/ activities
onsite

Group work

Final
Presentation
preparation of of the Projects
presentations

Guest speaker
Talk

ernoon assembly

12:20–13:30 Lunch

14:00–15:30
Lessons

Group work

13:45 A
Full day to
e xcursionn
Preopar
on
datio
Presentation
LofnFin
al
rehearsal

Projects

16:00–17:30
Lessons

Half-day
Sports and
e xcursion Activities
to Portsmouth

19:45

Bonding
activity

Sports and
Activities

Sports and
Activities

e
al 19:00–19:45 Free tim
18:00–19:00 Evening me

22:00 House meeting
ursion dates and details may

, subject to availability. Exc
ﬁe timetable is a sample only

Disco
e/lights out

22:15–23:00 Personal tim
change.

Sports and
Activities

19:45 Evening assembly

English
Fashion Show
Casino Night Country Fayre

Boys vs Girls

Best project
award
ceremony

15:30 A ernoon break

15:30 A ernoon break
Optional
excursion
/ activities
onsite

TUESDAY

MONDAY

Chill out
evening

DESCOPERĂ
SUDUL ANGLIEI
Frensham, în inima comitatului Surrey, este locaţia
ideală pentru a explora o mare varietate de orașe
renumite și atracţii turistice.
Cel mai bine se învaţă în clasă și în afara ei. Copilul tău va putea
vizita locuri interesante, exersându-și în același timp engleza.

Toate
excursiile și
activităţile
sunt incluse în
preţul taberei.

Printre destinaţiile tipice din Frensham se numără: Brighton,
Stonehenge, Londra, Windsor și Portsmouth.
Toate excursiile și activităţile sunt incluse în preţul cursului.
Programele Discover English, Active English și English Plus
includ o excursie de o zi și una de o jumătate de zi pe săptămână.
Programele Future Leaders includ două excursii de o zi și două de
o jumătate de zi pe durata cursului de două săptămâni.

EXCURSIILE

Destinaţii tipice de la Centrul IH
Young Learner din Frensham:
Londra
În excursia de o zi la Londra studenţii se urcă în
London Eye, vizitează Turnul Londrei și fac o
plimbare la puncte de atracţie precum Big Ben și
casele Parlamentului.
Windsor
Studenţii vor vizita Castelul Windsor, una dintre
reședinţele oﬁciale ale familiei regale britanice.
Castelul este căminul regilor și reginelor Britaniei
de peste 1000 de ani.
Stonehenge
Este una dintre minunile lumii și cel mai bine
cunoscut monument preistoric din Europa.
Studenţii pot explora acest sit patrimoniu al
culturii engleze și pot vizita centrul expoziţional
care adăpostește 250 de obiecte antice și un om
în vârstă de 5500 de ani.

EXEMPLU
EXCURSIE DE O ZI

O excursie de o zi de la Frensham la
Brighton poate include
07:15 Trezire și pregătire pentru deplasarea de o
zi la Brighton!
07:45 Mic-dejun
08:45 Întâlnire pentru discutarea planului pe
ziua respectivă
09:00 Plecare de la Frensham spre Brighton

10:30
Sosire la
Brighton

TIME TO
EXPLORE

13:00

11:00
Vizitarea
debarcaderului
din Brighton

WALK ON
BRIGHTON PIER
VISIT THE UNIQUE
INDEPENDENT
SHOPS AND CAFÉS

16:00
Plecare
de la Brighton

Urcare în i360

14:30
Vizitarea cartierului
Brighton Lanes

A GLASS VIEWING POD
THAT GLIDES UP GENTLY TO
450FT FOR STUNNING VIEWS

18:00
Întoarcere
la Frensham
şi cină

A S I S T E N ȚĂ O F E R I TĂ
STUDENȚILOR
Folosim excelentele dotări ale colegiului pentru a derula propriile
noastre cursuri pentru copii marca IH Londra, cu echipa noastră
devotată de profesori pentru copii de la IH Londra.

La Centrul IH Young Learner din Frensham avem un
raport personal – student de 1:5 pentru grupa de vârstă
8-11 ani și de 1:8 pentru copiii de 12-17 ani.
Fiecare centru pentru copii IH Londra are 4 manageri
seniori:
Ÿ Managerul Centrului, care supraveghează întreaga
activitate a școlii
Ÿ Directorul de Studii, care e responsabil pentru
calitatea programelor și dezvoltarea profesională a
profesorilor
Ÿ Managerul pentru Asistenţa Studenţilor, care se
asigură că studenţii se simt bine
Ÿ Managerul de Activităţi, care organizează excursiile
și activităţile didactice și sociale
Tot personalul senior beneﬁciază anual de training
privind asistenţa studenţilor.

R E Z E R VĂ A C U M !
Ceea ce învață
într-o tabără internațională
îi poate ﬁ de folos întreaga viață!

Contactează-ne la
Email: englezapentrucopii@ih.ro
Telefon: 0723 900 204

CENTRE YOUNG LEARNERS UK
Vizitează-le pe toate și descoperă Anglia!

IHEDINBURGH

IHELLESMERE

I HM O U LTO N

IHOXFORD

YOUNG LEARNER CENTRE

YOUNGLEARNERCENTRE

YOUNG LEARNER CENTRE

YOUNGLEARNERCENTRE

Learn English and explore Scotland | Ages 8-17

Learn English and explore Manchester, Liverpool and North England | Ages 8-17

Learn English and explore London, Oxford and the Harry Potter Studio | Ages 12-17

Learn English and explore London, Oxford and Bath | Ages 12-17

IH Edinburgh
Young Learner Centre

IH Ellesmere
Young Learner Centre

IH Moulton
Young Learner Centre

IH Oxford
Young Learner Centre

Share the British Experience
with English Kids Academy!

Contactează-ne:
Online: englezacopii.ro/contact
Telephone: 0723 900 204
Email: englezapentrucopii@ih.ro

facebook.com/englezacopii
@IhBucharest
linkedin.com/company/international-house-bucharest
instagram.com/englezacopii
youtube.com/user/ihbucharest

