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Пропозиція групової поїздки для Школи Helen Doron, Київ
Вік учасників: 10-17 років
Школа-організатор літнього табору — Lewis School of English, м. Саутгемтон, Англія
Місце проведення: University of Reading, м. Редінг, (1 год. автобусом до Лондона),

Англія
Lewis School of English — відома приватна
мовна школа у м. Саутгемптон на півдні Англії,
заснована у 1976 році.
Крім курсів англійської для дорослих, Lewis
School of English приймає групи у Саутгемптоні
цілий рік (з проживанням у сім'ях), має власний
центр підготовки вчителів Lewis Teacher Training Centre (LTTC) (де готує до кваліфікації
Trinity CerTESOL та проводить короткострокові курси), відділення вивчення англійської
через театр, проводить літні дитячі табори за межами Саутгемптона.
Табір в Редингові проводиться школою з 2007 року.
Літній мовний центр University of Reading
Junior Summer Camp
Місто Рединг (населення — трохи більше
230 тис. чол.) — невеликий, але потужний
комерційний та бізнес-центр південної Англії. Має
зручне розташування недалеко від Лондона (1-1,5
год автобусом, залежно від активності руху на
дорогах),
Оксфорда
(1
год.
автобусом),
історичного Віндсора (35 хв. Автобусом). Саме у
ці місця Lewis організовують найчастіше
екскурсії. У центрі Рединга знаходяться відомі на
всю Англію шопінг-центри, що також люблять
діти (але не дуже люблять батьки :) )
Матеріальна база: кампус Університету Рединга (University of Reading, ТОП-30
університетів Британії) — серед найновіших в

Англії (особливо частина кампусу, яка орендується Lewis School of English). Під час роботи
табору використовуються велика сучасна їдальня, великий критий спортзал, футбольне поле
під відкритим небом, тенісні корти, актова зала зі сценою — відповідно до програми
активностей. Плавання у басейні за графіком є один раз на тиждень — на кампусі або на
території коледжу St Joseph's College, поряд з університетом.
Діти проживають у сучасній резиденції, відкритій у 2010 році, у кімнатах на одного, з душем
і туалетом в кімнаті. Кімнати розміщені блоками з кухнею на блокові та вітальнею. Заняття
проходять у просторих, світлих класних кімнатах.

У резиденції є пральня, вартість одного прання — 2-4 ф.ст.
Інтернет у резиденції є через кабель (кабель надається у користування безплатно); у їдальні
та інших місцях по кампусу надається за одноразову плату 3 ф.ст..
Програма навчання. Школа серйозно підходить як до відбору вчителів у літні табори, так і
до програми навчання. Усі вчителі (це — не лише британці, а бувають також з Нової Зеландії,
Канади, США) мають або університетський ступінь викладача англійської іноземцям, або
сертифікат CELTA чи DELTA та значний досвід викладання.

Lewis розробили свою програму навчання, яка розрахована на 4 тижні. Кожен тиждень має
свою тематику — як для уроків, так і для післяобідніх активностей. Наприклад:



Тиждень 3 - Fantasy Island — Острів фантазій.
Тиждень 4 - Time Machine — Машина часу.

В кінці кожного тижня кожен студент має презентувати певну проектну роботу — відео,
малюнок, історію, презентацію, на тему даного тижня і відповідно до свого рівня мови.
Усі уроки дуже інтерактивні, націлені перш за все на те, щоб діти розговорилися і говорили
багато та правильно.
Раз на тиждень організовується інтерактивний Science Club Workshop, під час якого діти в
цікавій формі досліджують природничі предмети (хімія, фізика, біологія, математика).
Тривалість воркшопу — 1.5 години.
Раз на тиждень для керівників групи, які найчастіше є викладачами англійської, проводиться
семінар з методики викладання.
Програма активностей. Літні програми Lewis відомі своїми чудово організованими
активностями. Активності в другу половину дня проходять як на кампусі (спортивні, творчі
заходи і змагання), так і за його межами. Для участі в активностях на кампусі всі учасники
табору розподіляються на чотири команди (“houses”). Кожна з команд має свою назву і колір.
Діючи як команда, діти отримують певні бали за успішно виконані завдання. В кінці кожного
тижня оголошується команда-переможець. Такий підхід сприяє налагодженню кращої
комунікації між учасниками табору, розвитку їх творчих здібностей, навичок лідерства і
роботи в команді.
Щотижня діти відвідують екскурсійні тури у супроводі професійних гідів:
- 2 екскурсії на цілий день до Лондона та 1 екскурсія на південь на тиждень.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Вартість та умови групової поїздки:
Можливі дати заїздів: 15-29 липня 2018 (нд.-нд.)
Вік учасників: 11(10)-17 років.
Вартість пакету: 1850 ф.ст. + авіапереліт орієнтовно 400 євро + візовий збір 110-115 євро
(залежить від курсу).
Ціна пакету містить:















авіапереліт Київ-Лондон-Київ;
українську туристичну медичну страховку;
навчання 15 год англійської на тиждень; максимальна кількість дітей у класі – 15 чол.
вступний тест, усі навчальні матеріали, сертифікат про закінчення курсу;
проживання і харчування повний пансіон;
проживання: у кімнаті на одного з власним душем і туалетом;
інтернет у резиденції через кабель (кабель надається у користування безплатно);
післяобідні спортивні та розважальні заходи кожного дня;
вечірні заходи (дискотеки, караоке, фільми) кожного дня;
1,5-годинний інтерактивний воркшоп Science Club Workshop на тиждень;
1 екскурсійний тур після обіду + 2 екскурсійні тури на цілий день на тиждень до
Лондона з вхідними квитками;
трансфер з /до аеропорту;
послуги агенції “Вивчай!” з повною візовою підтримкою;
організація супроводження керівником групи.

