PROGRAM PENTRU PĂRINȚI ȘI COPII 8-12 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.
Sălile cu activități pentru copii sunt lângă sălile în care au loc prezentările pentru părinți, așa că vei fi
mereu aproape de copilul tău, dacă are nevoie. Te invităm să ajungi cu 10 minute înainte de începerea
programului pentru a lăsa copilul împreună cu profesorii noștri.
Activități 18:00 – 20:30
ORE

NR

PĂRINȚI

COPII (8-12 ANI)

18:00 - 18:25

1

Despre British Council
(Belfast și Cardiff)*

Jocuri cu animale și părțile corpului

18:25 - 18:50

2

Lecție demonstrativă

Cântece, video și povești cu Shaun the Sheep

19:00 - 19:25

3

Cum să-ți ajuți copilul acasă

Inventează un animal

19:25 - 19:.50

4

Cum să-ti ajuti copilul acasă – părinte și copil (sesiune practică)

20:00 - 20:30

5

Atelier BritTeen Demo

20:30

6

Tomobolă

*În paranteză vei găsi 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 află mai multe despre noi, copiii învață și exersează prin joc cuvinte despre părțile corpului la
animale.
Sesiunea 2 constă într-o lecție demonstrativă, în care îți vom arată în limbă engleză cum predăm
copiilor și îți vom explica în limba română metodologia noastră. Între timp, copiii își vor exersa abilitățile
de înțelegere printr-un cântec și o poveste video cu Shaun the Sheep, care face parte din materialele
noastre Primary Plus.
Sesiunea 3 prezintă beneficiile și importanța sprijinului oferit de către părinți în procesul de învățare a
limbii engleze și cum poți face acest lucru chiar dacă nu vorbești engleză. Între timp, copiii își vor exersa
abilitățile lingvistice și creativitatea, printr-o activitate în care vor inventa un animal.
Sesiunea 4 îți arată cum îl poți ajuta pe copilul tău să-și exerseze engleza acasă cu ajutorul site-ului
British Council LearnEnglish Kids. În timp ce tu vei află despre activitățile de pe site și cum îl poți ajuta
pe copilul tău să exerseze limba engleză acasă cu acestea, copiii vor încerca diverse activități de pe
site.
Sesiunea 5 constă într-un demo al atelierelor BritTeen.
Sesiunea 6 va găzdui tombola unde părinții copiilor cu vârste între 8-12 ani pot câștiga un modul la
programul Summer in the City.

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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