IH EDINBURGH
YO U N G L E A R N E R C E N T R E
Învață engleza și descoperă Scoția / Vârste 8 - 14 ani

De ce să alegi o tabără de limba engleză la
Edinburgh pentru copilul tău?
Pentru că își va îmbunătăți nivelul de engleză, va
cunoaște o altă cultură și își va face prieteni din
toate țările!
Copilul va sta într-o clădire monument istoric
emblematică pentru sec. XVI, va învăţa engleză
și va explora Scoţia. Centrul IH Young Learner
din Edinburgh este destinat copiilor cu vârste
între 8 și 14 ani.
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L O C AȚ I A
Centrul IH Young Learner din
E d i n b u rg h e s te s i t u a t î n
Colegiul Abaţiei Newba le, la
circa 9 kilometri de centrul
orașului Edinburgh din Scoţia.
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Approximate
city population:

820,000
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ȘCOALA
Colegiul a fost înﬁinţat în 1937, când cel de-al unsprezecelea Marchiz de
Lothian și-a donat casa de secol XVI și proprietăţile naţiunii scoţiene. Este o
clădire emblematică, cu o Sală Mare, o Bibliotecă și împrejurimi frumoase.
În spatele Colegiului există păduri cu trasee și terenuri de sport.

Perimetrul Centrului IH Young Learner din
Edinburgh cuprinde împrejurimi liniștite și se aﬂă
totodată la mică distanţă de celebre puncte de
atracţie precum Castelul Edinburgh, Palatul
Holyrood, Muzeul Naţional al Scoţiei și Palatul
Linlithgow.
În apropiere se aﬂă și alte orașe scoţiene
renumite, inclusiv St. Andrews, cu universitatea
la care s-au cunoscut Alteţa Sa Regală Prinţul
William și Kate Middleton.

D O TĂ R I
Ÿ Toate sălile de clasă sunt luminoase,
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confortabile și dotate cu aparatură didactică
modernă, inclusiv table interactive
Sală Mare
Bibliotecă
Boltă subterană din piatră
Împrejurimi frumoase, cu râul Esk curgând în
apropierea școlii
Păduri cu trasee pentru drumeţii
Terenuri de sport
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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

CAZARE
Ÿ camere pentru 1, 2, 3 sau 4 persoane

Ÿ dormitoare și băi separate pentru

(cu baie inclusă)
băieţi și fete
Ÿ masă de lucru individuală, dulap și
Ÿ spălătorie proprie, cu dotări ce pot ﬁ
spaţiu de depozitare
folosite sub îndrumarea personalului
Ÿ personal atent la confortul celor cazaţi
IH
în clădire

CURSURI LA
IH EDINBURGH
YO U N G L E A R N E R C E N T R E
Toate cursurile includ:
Ÿ serviciile educaționale și materialele de predare
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

activităţile de curs
excursii de o jumătate de zi sau de o zi întreagă în
împrejurimi
cazare
mese
supraveghere permanentă, 24/7, din partea
personalului IH
acces Wi-Fi gratuit
asigurare globală
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EXPLORE
ENGLISH JUNIOR
Copiii își pot face prieteni noi și pot merge, cu însoţitori,
în excursii educaţionale prin Scoţia, îmbunătăţindu-și
capacitatea de a vorbi limba engleză bine și încrezător.

Descriere
Vârste:

8-11. Vârsta minimă e de 8 ani, sau 7 dacă
copilul se aﬂă în aceeași clasă cu cei de 8 ani.

Nivel de engleză:

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

Durata:

2 săptămâni

Perioada:

19 iulie - 2 august 2020

Ziua sosirii:

Duminica

Costuri:

2200 £
Prețul nu include biletul de avion 400 € și banii
de buzunar 150 £

Activităţi (pe săptămână)
Cursuri:

15 ore

Excursii educaţionale:

1 excursie de o zi, 4 excursii de o jumătate de zi
8 ore și 45 de minute

Alte activităţi:
(inclusiv sport, arte,
meșteșuguri)

Beneﬁcii
Copilul tău
Ÿ își va îmbunătăţi engleza vorbită
Ÿ își va dezvolta vocabularul
Ÿ își va face prieteni noi din toată lumea
Ÿ va deveni mai pregătit să își facă studiile întrun mediu vorbitor de engleză
Conţinut
Studenţii urmează un program zilnic de 15 ore de
lecţii de engleză dimineaţa, a doua parte a zilei
ﬁind rezervată explorării Edinburghului și
împrejurimilor.
După-amiaza, studenţii vor pleca în excursii în
locuri potrivite vârstei lor, cum ar ﬁ lumea
ﬂuturilor, parcul de trambuline sau Camera
Obscură din Edinburgh.
Seara, studenţii Explore English Junior de la
Centrul IH Young Learner din Edinburgh vor avea
un program de activităţi cuprinzând sport, arte și
meșteșuguri, pe lângă quizuri și vânători de
comori.
Studenţii își exersează engleza în clasă și în afara
ei, pentru o experienţă completă de învăţare.
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TUESDAY

MONDAY

SUNDAY

07:15 - Wake up!
Placement
Testing

09:00–10:30

WEDNESDAY

07:45 - Breakfast

Lessons

Lessons

FRIDAY

THURSDAY

SATURDAY

bly

08:45 - Morning Assem
Lessons

Lessons

10:30 - Morning Break
Induction to
Young Learners

10:50–12:20

Lessons

12:20 - Lunch Break
14:00–15:30

Arrivals/
Departure
day

Whole school
bonding
activity

bly
13:45 - A ernoon Assem

& Cra s

16:00–17:30

19:45–21:00

Lessons

Lessons

Half -day
Half-day
On-site
ursion e xcursion afternoon
xcts
eAr

Half-day
e xcursion

17:30 - Evening break

Lessons

18:00 - Dinner
Casino
Night

Boys v girls

19:00 - House Time
Sco ish
Ceilidh
dancing
eting

21:00–21:15 - House Me

ursion dates and details may

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

change.

Film
Night

Half -day
e xcursion

Full-day
e xcursion
bly

19:45 - Evening Assem
Fashion
show

22:00 - Lights Out!

Certiﬁcate
ceremony
nd Disco

EXPLORE
ENGLISH
Acest curs este perfect pentru copiii de 12-14
ani care vor să înveţe engleză, dar își doresc și o
ședere în Scoţia plină de acţiune.

Descriere
Vârste:

12-14 ani.

Nivel de engleză:

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

Durata:

2 săptămâni

Perioada:

19 iulie - 2 august 2020

Ziua sosirii:

Duminica

Costuri:

2090 £
Prețul nu include biletul de avion 400 € și banii
de buzunar 150 £

Activităţi (pe săptămână)
Cursuri:

15 ore

Excursii educaţionale:

1 excursie de o zi, 4 excursii de o jumătate de zi
8 ore și 45 de minute

Alte activităţi:
(inclusiv sport, arte,
meșteșuguri)

Beneﬁcii
Copilul tău
Ÿ își va îmbunătăţi engleza vorbită
Ÿ își va dezvolta vocabularul
Ÿ își va face prieteni noi din toată lumea
Ÿ va vizita și cunoaște locuri emblematice din
Scoţia
Ÿ va deveni pregătit să își facă studiile într-un
mediu vorbitor de engleză
Conţinut
Studenţii beneﬁciază de lecții de limba engleză în
ﬁecare dimineață, a doua parte a zilei ﬁind
rezervată excursiilor cultural-educaţionale cu noii
lor prieteni.
În ﬁecare după-amiază, studenţii pot explora o
parte nouă a orașului Edinburgh și a sudului
Scoţiei. Curricula de curs este integrată în
activităţile de după-amiază. Sunt foarte multe de
aﬂat despre locurile celebre ale Scoţiei: Royal Mile,
Castelul Edinburgh, Palatul Holyrood și multe
altele.
În ﬁecare săptămână se face o excursie de o zi pe
distanţă mai mare, pentru ca studenţii să proﬁte
la maximum de șederea lor în Scoţia și să vadă
munţii, castelele și lacurile. Și serile au program
plin, cu quizuri, parada modei și concursuri de
talente.
Studenţii își exersează engleza în clasă și în afara
ei, pentru a optimiza experienţa de învăţare.
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08:45 - Morning Assem
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Lessons

10:30 - Morning Break
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12:20 - Lunch Break
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21:00–21:15 - House Me
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Fashion
show

22:00 - Lights Out!

Certiﬁcate
ceremony
and Disco

DESCOPERĂ
SCOȚIA
Edinburgh este capitala Scoţiei și
oraș din patrimoniul mondial
UNESCO. Sunt atâtea de văzut și
de explorat!

EXCURSIILE

Toate
excursiile și
activităţile
sunt incluse în
preţul taberei.

Destinaţii tipice din Edinburgh
Loch Lomond
Este un lac celebru din sudul Scoţiei, făcând parte
din Parcul Naţional Loch Lomond &
e
Trossacks, care cuprinde priveliști extraordinare.
Glasgow
Un oraș cu galerii de artă contemporană,
arhitectură uimitoare și multe muzee fantastice.
Centrul orașului este totodată una dintre cele mai
bune destinaţii de shopping din afara Londrei.
St. Andrews
Un orășel de pe malul mării cu vedere
panoramică spre Marea Nordului, celebru pentru
universitatea sa cu tradiţie, unde s-au cunoscut
Alteţa Sa Regală Prinţul William și Kate
Middleton, dar și pentru terenurile sale de golf,
renumite în toată lumea.

EXEMPLU
EXCURSIE DE O ZI

O excursie de o zi de la Edinburgh la
Loch Lomond și Glasgow poate include
07:15
Trezirea și pregătirea pentru o zi
petrecută la Loch Lomond și Glasgow
07:45

Mic-dejun

08:45
Întâlnire pentru discutarea
programului pe ziua respectivă
09:00

Plecare la Loch Lomond

13:30
Plecare spre
Glasgow

11:30
Sosire la
Loch Lomond

GUIDED
BOAT CRUISE!

14:15
Plimbare prin
Glasgow

12:30
Prânz

A HEALTHY
PACKED LUNCH
ON THE SHORES
OF LOCH LOMOND
EXPLORE
GLASGOW

DEPART LOCH LOMOND
FOR GLASGOW
LEAVE
GLASGOW

15:45
Plecare de la
Glasgow

17:30
Întoarcere
la şcoală,
cină şi
activităţi

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 de la IH Londra.

La Centrul IH Young Learner din Edinburgh 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!

IHELLESMERE

IHFRENSHAM

I HM O U LTO N

IHOXFORD

YOUNGLEARNERCENTRE

YOUNG LEARNER CENTRE

YOUNG LEARNER CENTRE

YOUNGLEARNERCENTRE

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

Learn English and explore London, Windsor and Brighton | 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 Ellesmere
Young Learner Centre

IH Frensham
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

