
Elevii care doresc să-şi perfecţioneze engleza la ea acasa au posibilitatea de a 
participa la taberele de limba engleză organizate în Anglia, Scoţia sau SUA.  

Scopul principal al şcolilor de vară este de a oferi timp de 2 săptămâni, cursuri de 
limba engleză de un înalt standard profesional, alături de o mare varietate de activităţi sociale, 
culturale şi sportiv-recreative, excursii de o zi şi de jumătate de zi, cazare în campus şi 
pensiune completă. Totul se va desfăşura într-un mediu multinaţional, în care se întâlnesc 
circa 200 de copii şi tineri din 20-30 de ţări. 

Taberele se vor desfăşura în locaţii prestigioase precum: Oxford, Cambridge, Londra, 
Edinburgh sau chiar Miami. 

Shakespeare School vă prezintă 2 de exemple de tabere de vară pe care le recomandă 
elevilor: 

1.                  Tabăra internaţională de limba engleză „Harrow House Summer Camp” – 
9 - 14 ani, se desfăşoară în orasul Swanage, care este situată la aproximativ 2 ore şi jumătate 
de Londra. Este o staţiune pe coasta de sud a Angliei, cu întinderi lungi de plaje şi peisaje 
minunate. Colegiul Internaţional Harrow House a fost fondat în 1969 şi continuă să ofere 
cursuri de calitate pentru tineri din peste 60 de ţări. Colegiul este acreditat de British Council 
şi este membru English UK.  Perioada: 27 Iulie – 10 August 2013. 

Oferta pentru tabara de vara „Harrow House Summer Camp” o găsiţi în ataşament. 

2.                   Tabăra internaţională de limba engleză "London Experience" - 14 - 22 ani. 
Timp de două săptămâni, vei urma cursuri de engleză la University College London, una 
dintre universităţile de top din Marea Britanie. Pe lângă asta, vei vizita atracţiile turistice din 
Londra şi din împrejurimi şi vei descoperi cum trăiesc şi cum se distrează londonezii. 
Perioada: 28 Iulie – 11 August 2013. 

Oferta pentru tabara de vara „London Experience” o găsiţi în ataşament  

Pentru lista completa a programelor de vară organizate de Shakespeare School, vă invităm să 
accesaţi site-ul http://shakespeare-school.ro/tabere. Locurile sunt limitate la 10-15 participanţi 
pentru fiecare destinaţie în parte! 

  

Cum se pot inscrie? Primul pas pentru înscrierea la un program de vară este completarea 
unui formular de înscriere online, la acelaşi site de mai sus! După ce se primeşte formularul 
ompletat, se vor trimite pe e-mail toate detaliile cu privire la condiţiile de plată! c

 	

	 

 

http://shakespeare-school.ro/engleza-copii/tabere-engleza/harrow-house-summer-camp-9-14-ani
http://shakespeare-school.ro/engleza-tineri/tabere-engleza/london-experience-15-22-de-ani
http://shakespeare-school.ro/tabere
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