PROGRAM PENTRU COPII 13 +ANI
Open Day la British Council, 10 aprilie 2018
Programul constă în prezentări pentru părinți și lecții demonstrative pentru copii în același timp, astfel
încât copilul tău să vadă cum se desfășoară cursurile noastre, în timp ce noi îți povestim despre metoda
British Council. Fiecare sesiune durează 25 de minute. Te invităm să participi la toate.
Părinții pot însoți copiii dacă doresc să facă acest lucru, dar studenții sunt încurajați să vină singuri.

Activități 12:00 – 14:30
ORE

NR

PĂRINȚI

COPII 13+

12:00 - 12:25

1

Despre British Council
(Belfast & Cardiff)*

Marea Britanie (LearnEnglishTeens)

12:25 - 12:50

2

Lecție demonstrativă

Care examen este potrivit pentru tine

13:00 - 13:25

3

Cum să-ți ajuți copilul acasă

Cum să înveți mai bine

13:25 - 13:50

4

Viața de student în Marea Britanie

14:00 - 14:30

5

Debate demo

14:30

6

Tomobolă

*Sala în care au loc activitățile.
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OPEN DAY LA BRITISH COUNCIL
Sesiunea 1 constă într-o prezentare British Council, a cursurilor noastre și a examenelor. În timp ce
părinții descoperă mai multe despre noi, adolescenții învață despre Marea Britanie și despre cum site-ul
British Council LearnEnglish Teens îi poate ajuta să practice limba engleză.
Sesiunea 2 se referă la examene. Adolescenții (sau parintii adolescentilor) care doresc să studieze în
străinătate sau au nevoie de certificate de atestare a nivelului limbii engleze pentru școală, vor descoperi
care sunt examenele potrivite pentru ei.
Sesiunea 3 vizează îmbunătățirea modului de învățare. Adolescenții vor descoperi tehnicile pe care le
folosim în clasele noastre pentru a înveța mai eficient.
Sesiunea 5 este despre viața studenților în Marea Britanie. Te gândești să studiezi în Marea Britanie?
Vom vorbi despre cum este o experiență tipică pentru studenți.
Sesiunea 5 va consta într-o sesiune de debate.
Sesiunea 6 va găzdui tombola în care adolescenții cu vârsta peste 13 ani pot câștiga un atelier
BritTeen.
Înscrie-te acum. Locurile sunt limitate.
Trimite-ne un email la rsvpevents@britishcouncil.ro, până pe data de 5 aprilie, în care să menționezi:





sesiunea dorită
numele părintelui
numele și vârsta copiilor
datele de contact (telefon și email)

www.britishcouncil.ro
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