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Serviciile noastre

Când alegeţi şcoala potrivită pentru copilul dvs. prin intermediul INTEGRAL, primiţi şi un
pachet de servicii gratuite, ce include consultanţă şi sprijin în procesul de înscriere şi pe
durata studiilor la şcoala parteneră. *

ALEGEREA MATERIILOR

Admiterea la universitate poate depinde de tipul şi
numărul materiilor studiate în şcoala gimnazială . În
funcţie de interesele şi ambiţiile copilului dvs., vom
putea determina combinaţia optimă.

CONFIRMAREA LOCULUI

La înscrierea definitivă, este din nou nevoie de
depunerea unor documente şi transferuri de bani, pe
care, de asemenea, le puteţi lăsa în grija noastră.

CĂLĂTORIA

La noi puteţi rezerva zboruri convenabile,împreună cu
asigurările necesare dvs. şi copilul dvs.

CONTACT CU ŞCOALA PE DURATA
ŞEDERII COPILULUI

Consultanţii noştri pot reprezenta legătura dvs. cu
şcoala pentru diverse probleme administrative şi per-
sonale.

MONITORIZAREA PROGRESULUI ŞI A
REZULTATELOR

Pe parcursul primului an de studiu vă vom pregăti
traducerea foilor matricole şi a rapoartelor referitoare
la progresul şi adaptarea copilului dvs în noua şcoală.

CONSULTANŢĂ PRIVIND CONTINUAREA
STUDIILOR

Consultanţii noştri pentru învăţământul superior sunt la
dispoziţia dvs. şi vă pot explica condiţiile de admitere
în străinătate.

* servicii gratuite numai pentru înscrierea
la şcolile partenere 

ALEGEREA UNEI ŢĂRI

Fiecare din ţările europene are propria cultură,
programe educaţionale şi tipuri de şcoli . Apelaţi la
experienţa noastră, atunci când faceţi alegerea.

ALEGEREA UNUI PROGRAM ACADEMIC

Diferitele programe şcolare (GCSE, A Levels, IB) au car-
acteristici distincte, care definesc viitoarea carieră
academică şi profesională  a tinerilor. Noi vă vom oferi
informaţii despre oportunităţile oferite elevilor la
terminarea fiecărui program.

ALEGEREA UNEI ŞCOLI

În Europa există mii de şcoli particulare. Fiecare are
propriile metode în abordarea individuală a elevilor.
Noi vă vom ajuta să o alegeţi pe cea mai potrivită
pentru copilul dvs.

ÎNSCRIERE ŞI ADMITERE 

Noi vom pregăti şi depune în numele dvs. toate docu-
mentele necesare admiterii. Majoritatea şcolilor de elită
cer candidaţilor să susţină examene de admitere, pe care
le putem organiza la sediul nostru sau la British Council.

MENŢINEREA CORESPONDENŢEI

Procesul de admitere necesită contactul zilnic cu şcoala
aleasă şi achitarea diferitelor taxe - noi putem să
realizăm acest lucru în locul dvs. şi să urmărim
derularea întregului proces.

VIZITĂ PREALABILĂ

Când v-aţi decis asupra câtorva şcoli, ar fi bine să le
vizitaţi pentru a le analiza şi întâlni cu directorul în
vederea admiterii. Noi vă vom stabili întâlnirile şi ne
vom ocupa de călătoria şi şederea dvs. acolo.

ASIGURAREA DE TUTORI

Ne oferim sprijinul în asigurarea de tutori pentru elevii
sub 18 ani, care au ales să studieze în Regatul Unit.
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Într-o lume actuală a schimbărilor rapide şi permanente, cu cât
cunoaştem mai multe culturi, obiceiuri şi limbi străine, cu atât
mai bine pregătiţi vom f i pentru viitor.

Şcolile gimnaziale din Europa oferă educaţie la nivel mondial şi
calif icări ce pot avea un rol hotărâtor în cariera viitoare a ori-
cărui tânăr. Sistemele de învăţământ din diferite ţări se carac-
terizează prin trăsături specif ice , însă toate oferă cunoştinţe
academice solide şi calif icări recunoscute peste tot în lume, ca-
re reprezintă accesul la instituţiile de învăţământ superior.

Fiecare părinte doreşte să asigure cea mai bună educaţie posi-
bilă pentru copilul său iar noi, cei de la Integral, suntem deja
de 17 ani în slujba părinţilor şi copiilor lor.

Dacă aţi ales Europa, noi putem să vă oferim consultanţă indi-
viduală privind variantele de studiu, să organizam în întregime
procesele de admitere şi înscriere, să asigurăm tutori şi să ne
ocupăm de toate detaliile referitoare la călătorie.

Educaţie la nivel european
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Marea Britanie este recunoscută ca fiind una dintre ţările care, în mod tradiţional, atrag un număr mare de
studenţi din străinătate. Mai mult de 20 de mii de elevi de naţionalităţi diferite din Europa continentală, Asia,
Africa şi America studiază în şcolile private din Marea Britanie. Aceştia nu numai că primesc o educaţie de
calitate, dar ca reprezentanţi ai diferitelor culturi şi tradiţii, ei contribuie la diversitatea din aceste instituţii. 
Tot mai multe familii aleg Marea Britanie datorită excelentei reputaţii academice, tradiţia în domeniul
educaţiei, diversitatea activităţilor în şi în afara şcolii, excelentele rezultate şcolare, mediul sigur, atenţia de care
se bucură fiecare elev în parte şi buna disciplină impusă de instituţii. 

Ce programe sunt oferite? 
În Marea Britanie educaţia este obligatorie pentru copii cu
vârste cuprinse între 5 - 16 ani. În ţară există două tipuri
principale de şcoli: publice şi independente (private). Cele par-
ticulare pot fi zilnice, în regim de pensiune săptămânală sau în
regim de pensiune completă. Acestea din urmă  sunt potrivite
pentru copiii ai căror familii trăiesc în străinătate. 

În şcolile primare 
învaţă copii cu vârste cuprinse între 5 - 11 ani, clasele sunt
de obicei mixte (baieţi şi fete). 
În şcolile secundare 
învaţă copii cu vârste cuprinse între 11 - 16 ani. Dintre
acestea  unele oferă program opţional pentru cei cu vârsta
peste 16 ani. Şcolile pensiuni acceptă elevi cu vârste cuprinse
între 11-18 ani. Între 11 şi 14 de ani elevii studiază între 10 şi
15 materii, iar programul  nu prevede examene oficiale. 
GCSE (General Certificate of Secondary Education) 
La vârsta de 14 ani elevii încep să înveţe conform unui  pro-
gram de doi ani alegând  între 5 şi 10 materii, iar la sfârşitul
perioadei  susţin examene pentru diploma GCSE (General
Certificate of Secondary Education).
Nivelurile AS- şi A 
În ultimii doi ani de liceu, elevii sunt instruiţi în programe cu
profilurile AS- şi A şi primesc o diplomă, care este
recunoscută pentru admiterea la universitate. Instruirea este
profilată, în funcţie de interesele elevilor şi de orientarea
profesională. Există programe specializate în afaceri, stiinţele
naturii, uman, limbă şi programul de arte. 

Admitere 
Admiterea elevilor, pe care candidaţii din România trebuie să
o aibă în vedere, constă în următoarele etape:  

Cei cu vârsta de 11 sau 12 ani după încheierea clasei a 6-a –
admitere în anul 7 

Cei cu vârsta de 13 sau 14 ani după încheierea clasei a 7-a –
admitere în anul 9, atunci când elevii încep să se
pregătească pentru programul de doi ani GCSE; 

Cei cu vârsta de 14 sau 15 ani după încheierea clasei a 8-a -
admitere în anul 10, atunci când începe programul de doi
ani GCSE; 

Cei cu vârsta de 16 sau 17 ani după încheierea clasei a 10-a
- admitere în anul 12, atunci când  începe programul de doi
ani A-level.

Procedurile variază în funcţie de şcoală. 
Se recomandă  ca aplicarea să înceapă cu cel puţin unul sau doi
ani în avans, pentru că în unele şcoli locurile se ocupă foarte re-
pede, în timp ce în altele există chiar o listă de aşteptare. 

Care sunt taxele? 
Taxele în şcolile secundare includ instruire, cazare, masă şi
anumite activităţi extraşcolare. Sumele exacte sunt prezentate
în materialele de informare ale fiecărei şcoli şi pot varia între
20000 £ - 25000 £ pe an. 

Marea Britanie 

ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR ÎN LICEE DE ELITĂ
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Vârsta Programa naţională de învăţământ

8-11 clasele 4 - 6 Prep - school

11-12 clasa a 7-a Secondary school

12-13 clasa a 8-a
Nivel IV

Secondary
school

Programa naţională de învăţământ
13-14 * clasa a 9-a

14-15 * clasa a 10-a
Nivel V Pregătire şi prezentare la examenele GCSE

(General Certificate of Secondary Education)15-16 clasa a 11-a

16-17 * clasa a 12-a
Nivel VI

Pregătire şi prezentare la examenele 
AS Level (nivel avansat standard) şi 
A Level (nivel avansat)17-18 (19) clasa a 13-a

Schema învăţământului gimnazial în Marea Britanie

Vârsta International Baccaloureat (numai în şcolile particulare)

15-16 clasa a 10-a

Gimnaziu

Pre-IB - an pregătitor pentru IB

(15)16-17 clasa a 11-a Pregătire şi prezentare la examenele
pentru obţinerea diplomei IB17-18 (19) clasa a 12-a

Vârsta Programe intermediare pentru străini

15-16 I - GCSE 

Program intermediar de un
an la A Levels
Şcoli cu International Study
Centre

17, 18 A- Levels
Admitere la şcoli
particulare internaţionale
sau Tuttorial College

18, 19 Founda-
tion Year

An pregătitor pentru ad-
mitere la universitate

* -vârsta corespunzătoare pentru înscrierea la învăţământul preuniversitar
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Cele patru limbi of iciale, diversitatea culturală, peisajele frumoase, mediul liniştit şi sigur,

atmosfera unică fac din Elveţia nu doar o destinaţie atractivă pentru turism, dar şi un cadru pentru

performanţă  în domeniul educaţiei. De mai bine de un secol, şcolile private din Elveţia  oferă

oportunitatea unui studiu individualizat, modern şi de calitate. 

Sistemul Educaţional din Elveţia este unul descentralizat, divers şi autonom şi este considerat unul

dintre cele mai bune din lume. Învăţământul primar şi cel secundar general dureaz 12 ani.

Ce programe sunt oferite?

Alături de programul de studiu elveţian există şi multe alte
programe educaţionale, care sunt adecvate pentru elevii din
străinătate şi sunt oferite de şcolile-pensiuni private.
Absolvenţii primesc calificări recunoscute la nivel
internaţional: 

Swiss Matura   

British GCSE şi A-level s  

Diplomă americană pentru absolvirea învăţământul se-
cundar (High School Diploma)   

Baccalaureat pentru Franţa  

Abitur pentru Germania  

IB (International Baccalaureate)

Instruirea poate fi în limba engleză, franceză, germană sau
italiană, fapt ce reprezintă un avantaj valoros. Anul şcolar în
Elveţia, de obicei, începe în luna septembrie şi se încheie în lu-
na iulie. 

Admitere 
Alegerea depinde de vârsta elevului /ei, studiile anterioare,
gradul de cunoaştere a limbii şi planurile sale de viitor.
Opţiunile de studiu sunt variate şi depind de tipul de
program şi de regiune. 
Care sunt taxele? 
Taxa de şcolarizare va depinde de specificul şcolii şi / sau a
programului şi poate varia între 50 şi 70 de mii de franci

Eleveţia 

ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR ÎN LICEE DE ELITĂ
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prestigiu şi diversitate în învăţământ



6

IB  
International Baccalaureate

International Baccalaureate este un program de învăţământ modern, ce are drept rezultat

obţinerea diplomei de absolvire a învăţământului gimnazial, recunoscută la nivel

internaţional şi care garantează admiterea la cele mai prestigioase universităţi din întreaga

lume. Este alcătuit astfel încât să aibă un profil vast, riguros şi este recomandat elevilor cu un

nivel academic ridicat. Este cel mai popular program din ultimul an de gimnaziu şi se oferă

în liceele din Elveţia, Marea Britanie, Germania, inclusiv şi Bulgaria.

Programa şcolară pentru clasele 11-12

Planul şcolar IB este alcătuit din şase grupuri de materii şi
elevii sunt obligaţi să aleagă câte o materie din fiecare grup.
Trei dintre ele trebuie să fie la nivel ridicat (higher level), iar
trei la nivel standard (standard level). Fiecare şcoală oferă
diferite combinaţii şi niveluri ale materiilor, cele şase grupe
principale de materii  fiind identice peste tot, însă nu toate
materiile sunt oferite pentru ambele niveluri. La sfârşitul pro-
gramului de doi ani fiecare elev susţine examene la toate
materiile, iar notele obţinute sunt luate în considerare pentru
admiterea la universitate .

Grupuri de materii

Grupul 1: (prima limbă) Limbă şi literatură. Limba de studiu
este fie limba iniţială a elevului, fie limba de
predare din şcoală.

Grupul 2: (a doua limbă) A doua limbă poate fi studiată la
nivel elementar, mediu şi avansat. De obicei, şcolile
oferă o mare varietate pentru a doua limbă.

Grupul 3: Ştiinţe pentru om şi societate (istorie, economie,
tehnologii informaţionale)

Grupul 4: Ştiinţe naturale (biologie, chimie, fizică, sisteme
naturale şi altele).

Grupul 5: Matematică ( matematică, metode matematice,
matematică superioară şi altele).

Grupul 6: Artă şi materii opţionale(artă teatrală sau vizuală,
ştiinţe computerizate sau o materie de la grupurile
1-4).

Recunoaşterea diplomei IB
Tot mai multe universităţi şi angajatori recunosc această
calificare, care este preferata elevilor şi cărora e dificil să li
se limiteze numărul materiilor studiate la 4, cum se
întâmplă, de exemplu, în cazul programului A Levels din sis-
temul britanic.

Limba de studiu şi statele care oferă acest program
Programul este oferit în limba engleză, franceză şi/sau
spaniolă în diferite şcoli. Prin INTEGRAL puteţi să candidaţi
pentru şcolile IB din Elveţia, Germania, Marea Britanie.

Momentul potrivit pentru transfer
Transferarea elevilor în programul IB depinde de clasa în
care elevul este la acel moment.
Elevii din Bulgaria se pot transfera după terminarea clasei a
9-a sau a 10-a şi  pot studia trei sau respectiv doi ani. Cele
mai multe şcoli oferă opţiunea de trei ani, unde primul an
este pregătitor (Pre-IB) şi nu include prezentarea la
examene. Candidaţii care se transferă pentru ultimii doi ani
trebuie să aibă un nivel excelent de cunoaştere a limbii şi
rezultate academice foarte bune.

Admitere şi alegerea unei şcoli
La alegerea unei şcoli pentru programul IB şi admitere, este
important ca materiile oferite de diferitele şcoli să
corespundă cu interesele elevului.

Taxe pentru program
Taxele pentru program variază în funcţie de ţara şi şcoala
aleasă. Înformaţii amănunţite despre şcolile noastre
partenere puteţi obţine de la INTEGRAL.
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Vârsta International Baccalaureat

15-16 Gimnaziu clasa a 10-a Pregătire pentru IB

16-17
Gimnaziu

clasa a 11-a Pregătire şi prezentare
la examenele pentru
obţinerea diplomei IB17-18 clasa a 12-a
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Oxford, Marea Britanie

D’overbroeck’s College

Colegiul a fost înfiintat în anul 1978 şi este
situat în imediata apropiere a faimosului
oraş universitar Oxford, animat de spiritul
şi entuziasmul tinerilor. 

Colegiul D’Overbroeck’s are o reputaţie
academică excelentă şi este potrivit pentru
elevii independenţi, foarte motivaţi şi am-
biţioşi, care vizează aplicarea la universitaţi
de prestigiu din Marea Britanie, cum ar fi
Oxford şi Cambridge, Imperial College,
LSE, UCL, Universitaţile din Edinburgh,
Bath, Bristol, Newcastle, Leeds, etc. 

O trăsătură distinctivă a şcolii este efortul
de a crea o atmosferă corespunzătoare
dezvoltării calităţilor personale ale fiecărui
elev, punându-se accentul pe individualita-
te, stimularea gândirii critice şi creative, în-
curajarea diversităţii şi originalităţii. 

Nivelul academic de predare, atmosfera
prietenoasă neoficială, relaţiile elev-profe-
sor bazate pe încredere şi participarea ac-
tivă a elevilor în procesul de învatare stau
la baza rezultatelor bune în timpul exami-
nării. Aproximativ 10% dintre absolvenţi
sunt primiţi in fiecare an în Oxbridge. In-
struirea se face în grupuri mici, internaţio-
nale, de până la zece persoane (o medie
de şapte), iar aproximativ 60% dintre stu-
denţi sunt din Marea Britanie. Colegiul are
un program de pregătire special conceput
pentru medicină şi drept, în vederea apli-
cării la universităţile de elită, iar o mare
parte a profesorilor sunt autori de manua-
le şi membri ai comisiilor de examinare. Un
element important în progresul efectiv al
elevilor îl constituie relaţia acestoră cu ca-
drele didactice, care se realizează la două
niveluri - prin consultare directă şi evaluări
periodice şi prin pregătirea de rapoarte
detaliate cu privire la eforturi şi rezultate,
precum şi recomandări pentru îmbunatati-
re. 

Colegiul are trei clădiri, aflate la mică dis-
tanţă una de cealaltă. Ewert Place este si-
tuat în Summertown, cartier în partea de
nord a oraşului, cu multe bănci, magazine,

supermarketuri, restaurante. În clădire se
ţin cursurile de matematică, ştiinţele natu-
rii şi artă. Baza include laborătoare specia-
lizate de fizică, chimie şi biologie dotate
modern, sală de informatică şi ateliere
pentru arte plastice, ceramică şi fotografie. 

Swan Building este situat pe Bunbary
Road, între Summertown şi centrul oraşu-
lui. În această clădire se află sălile pentru
restul disciplinelor, biblioteca şi o sală co-
mună de recreere. Departmentul de muzi-
că, studioul de înregistrare şi studioul de
teatru se află în Leckford Place. 

GCSE (15 - 16 ani) - Program de studiu cu
durată de un an , destinat studenţilor cu
un nivel scăzut şi intermediar de limbă en-
gleză, care beneficiază de o formare de
bază pentru a continua la nivelul următor -
A-Levels. Instruirea se face în International
Training Center. În mod obligatoriu se în-
vata limba engleză ca limbă străină, mate-
matică şi o a doua limbă străină. În funcţie
de tipul de pregătire ales sunt selectate
patru - şase materii din diferite grupe: chi-
mie, fizică, biologie, artă, afaceri, istorie,
franceză, geografie sau societate civilă. 

A – Levels (16 - 19 ani) - Program de doi
ani, destinat elevilor cu un nivel ridicat de
cunoştinţe de limba engleză. În A-Levels
sunt oferite peste 40 de materii din diferite
domenii. Numărul mare de materii permite
numeroase combinaţii în elaborarea pro-
gramului individual pentru fiecare elev. Pe
lângă materiile tradiţionale sunt disponibi-
le şi multe materii cu orientare practică
precum contabilitate, afaceri, comunicare
şi cultură, calculatoare, economie, film şi
teatru, istoria artei, drept, tehnologii muzi-
cale, fotografie, politică şi altele. 

Pregătire lingvistică - Studiul are loc în
International Study Centre, cu profesori
calificaţi, specializaţi în lucrul cu strainii.
Durata este de la un semestru pană la un
an şcolar. Programul este potrivit pentru
cei ce doresc să-şi continue studiile în A-

Programe Academice

Scurt istoric și descriere Levels. Pe lângă îmbunatatirea competen-
ţelor lingvistice, elevii studiază materii
GCSE şi iau parte la activităţi sportive, ac-
tvităţi extracurriculare şi excursii organiza-
te de către colegiu. Scopul nu îl constituie
doar dobândirea unei pregătiri academice,
ci şi crearea unor anumite abilităţi şi obice-
iuri legate de independenţă, utilizarea de
diferite surse de informaţii şi eficienţă în
gestionarea timpului. 

Hayfield House - situat pe strada princi-
pală care leagă partea de nord de centrul
oraşului, la cinci minute de mers pe jos de
Ewert Place. Clădirea este destinată elevi-
lor - fete şi băieţi, care sunt în primul an de
A-Levels. Sunt oferite 17 camere cu loc
special de studiu, acces nelimitat la Inter-
net şi lavoar. La dispoziţia elevilor sunt bu-
cătăria complet utilată şi o sală comună cu
TV, VCR şi DVD. Administratorul campusu-
lui locuieşte în aceeaşi clădire şi răspunde
de ordinea şi liniştea elevilor. Se asigură
şederea în regim de demipensiune. 

“ 106 “ - este situat pe Bunbary Road, vis-
à-vis de clădirea de birouri a şcolii. Are 20
de camere duble pentru fete şi băieţi, re-
partizate în cele două aripi ale clădirii. Ca-
merele dispun de baie individuală şi de ac-
ces la internet. Există o cameră comună de
odihnă, sală de mese, seră şi grădină. Res-
ponsabilul campusului locuieşte în aceeaşi
clădire. 

Benson’s House - este situat pe Sunder-
land Avenue, în partea de nord a oraşului,
la aproximativ 10 minute de mers cu auto-
buzul de Summertown. Campusul oferă 5
camere mobilate, destinate fetelor, fiecare
cu acces nelimitat la internet. Există o ca-
meră comună cu TV, VCR şi DVD şi o bucă-
tărie mare, complet utilată. Administrato-
rul locuieşte in aceeaşi clădire şi asigură
ordinea şi liniştea elevilor. Se asigură şede-
re în regim de demipensiune. 

Familie-gazdă - Departamentul de cazare
oferă o varietate de opţiuni de cazare în
familii-gazdă, în funcţie de nevoile specifi-

Cazare
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ce şi de dorinţele elevilor. Toate familiile
sunt selecţionate cu atenţie, au mulţi ani
de experienţă, sunt primitoare şi oferă o
atmosferă prietenoasă. Majoritatea lor lo-
cuiesc în partea de nord a oraşului, la câţi-
va paşi de şcoală sau au legătură cu mij-
loacele de transport. Cazarea se face în ca-
mere separate, mobilate confortabil. Se
asigură demipensiune.

Colegiul oferă peste 20 de cluburi de inte-
rese, iar întâlnirile au loc de două ori pe
săptămână. De o mare popularitate se bu-
cură studioul de teatru, orchestra, corul
colegiului, clubul de jazz, cluburile de dis-
cuţii, dezbaterile de grup despre politică,
filosofie şi economie, secţia militară şi
sportivă Duke of Edinburgh şi altele. 

Sport - sunt oferite antrenamente de fot-
bal, cricket, rugby, tenis, baschet, înot, ho-
chei, netball, căţărare şi altele. Sunt folosi-
te în acest scop sălile de sport şi terenurile
de joacă de la Universitatea Oxford Broo-
kes. Echipele de sport ale colegiului parti-
cipă la diverse concursuri locale şi naţiona-
le. 

Artă - arta este o parte integrantă a vieţii
din campus. Elevii din trupa de teatru sunt
implicaţi activ în întregul proces de creaţie,
de la concept până la punerea în aplicare
şi interpretare. Anual este prezentat un
spectacol nou sau un musical. Programul
muzical conţine numeroase concerte şi
spectacole solo care au loc în sala de mu-
zică a Colegiului Keble, ce face parte din
Universitatea Oxford. 

Pentru elevii din A-Levels sunt oferite mai
multe burse pentru realizări deosebite şi
talente manifestate în diferite domenii.
Anual sunt acordate până la patru burse
pentru excelenţă academică, burse pentru
studenţii talentaţi în domeniul ştiinţei, bur-
se de studiu pentru înclinatii deosebite în
domeniul artei plastice şi vizuale, burse
pentru realizări excepţionale în interpreta-
rea de muzică şi actorie. 

Cerinţe

Candidaţii trebuie să aibă rezultate şcolare
foarte bune în ultimii trei ani şi note mari
la limba engleză şi matematică, precum şi
la materiile care urmează să fie studiate în
A-Levels. Cei care au trecut cu succes tes-
tele de admitere şi interviurile vor primi o
ofertă pentru un loc în colegiu. 

Burse de studiu

Activitati extrascolare

Informaţii generale

Vârsta elevilor: 15-19 ani

Vârsta elevilor în regim de pensiune: 15-19 ani

Numărul total de elevi: 285 

Numărul de elevi în regim de pensiune: 160

Numărul de elevi străini: 120

Programe academice:

- GCSE

- A-Levels

- International Study Centre

- Cursuri de vară de lb. străine

Cerinţe pentru candidaţii din străinătate: 

- Foaie matricolă cu notele din ultimii trei ani

- Teste de limbă engleză şi matematică

- Recomandare din partea unui profesor

- Interviu (se poate şi la telefon)

Taxe: 2009 / 2010

Taxele de studiu: 5 785 de lire sterline/semestru

Taxa de înscriere: 315 lire sterline

Depozit: 450 lire sterline

Taxe suplimentare:

Taxa de înscriere (numai pentru studenţii noi) - 360
lire sterline

Engleză - 1225 lire sterline

Disciplină GCSE - 1150 de lire sterline (studiat în A-
Levels)

Studiu individual - 42 lire sterline/oră

Chimie/Fizică/Biologie - 165 lire sterline/semestru
pentru o materie

Cursuri de vară - 775 lire sterline pe săptămână

Taxe de cazare:

Hayfield House - 2 855 de lire sterline/semestru

“ 106 “ - 2550 de lire sterline/semestru

Benson’ s House - 2 280 de lire sterline/semestru

Familie - gazdă - 1 500-2 500 lire sterline/semestru

Tip:
-Mixtă
-Tutorial College

Aeroportul cel mai apropiat:
Heathrow - 1 oră

Localizare:
Oxford

Sunt oferite cursuri de limbă engleză de
scurtă durată în lunile iulie şi august.
Programul combină îmbunatatirea cu-
noştinţelor de limbă, îmbunatatirea abi-
lităţilor de comunicare şi cunoaşterea
culturii şi a modului de viaţă britanic. 

Cursuri de vară de lb. străine /14 – 18 ani/ 
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Thorpe, Marea Britanie

TASIS – The American School 
in England

TASIS este una din cele mai bune şcoli ame-
ricane din Europa, fondată în anul 1956,
când a fost inaugurată baza din Lugano, El-
veţia. 

În 1976 şcoala cu un renume deja consacrat
îsi deschide porţile şi în Anglia. Misiunea
principală a personalului didactic este de a
oferi o pregătire academică excelentă, în
vederea aplicării la prestigioasele universi-
tăţi americane şi europene. În ultimii ani ab-
solvenţii şcolii au fost acceptaţi la Harvard,
Brown, Yale şi Princeton din Statele Unite şi
la Cambridge, Edinburgh, St. Andrew’s, LSE,
Imperial College din Marea Britanie. 

Baza şcolară acoperă o suprafaţă de 43 de
acri în liniştitul orăşel Thorpe, la numai
aproximativ 45 de minute de Londra şi la 15
minute de Aeroportul Internaţional Heat-
hrow şi Castelul Windsor. Pe teritoriul şcolii
există 23 de clădiri istorice şi moderne, îm-
binându-se arhitectura medievală cu echi-
pamentele tehnologice moderne. La dispo-
ziţia elevilor sunt 4 laboratoare de cerceta-
re, centru de informatică cu conexiune la in-
ternet wireless în campusuri, teatru cu 380
de locuri, o bogată bibliotecă cu peste 12
000 de cărţi, studiouri de artă, săli de muzi-
că, sală de gimnastică, sală de fitness, stu-
dio de dans, terenuri de tenis şi jocuri în aer
liber. 

Spiritul internaţional, atmosfera prietenoasă
şi participarea socială în diverse cluburi, că-
lătorii în jurul lumii, excursii şi activităţi de
caritate sunt o condiţie prealabilă pentru
îmbunatatirea educaţiei şi a dezvoltării per-
sonale a elevilor. Cei mai mulţi profesori
sunt americani, iar o parte dintre aceştia
trăiesc pe teritoriul şcolii, fac parte din coti-
dianul elevilor şi organizează excursii şi pro-
grame de divertisment la sfârşit de săptă-
mână. 

Advanced Plasament (AP) - este un pro-
gram american, potrivit pentru elevii cu re-
zultate bune care doresc să-şi continue
studiile la universitate. Ei pot studia în pro-
funzime cursuri suplimentare la un nivel
academic mai ridicat, de obicei, echivalent

cu materiile care urmează să fie sudiate pe
durata primilor doi ani universitari. Studiul
se încheie cu examene, rezultatele fiind
evaluate pe o scară de la 1 la 5. Rezultatele
obţinute prin programul AP constituie
unul din criteriile pentru admiterea la uni-
versităţile din SUA şi din alte peste 19 ţări.
Peste 90% din colegiile şi universităţile
americane oferă credite pentru rezultate
mai mari de 3, iar absolvenţii cu note exce-
lente la toate materiile pot fi înscrişi direct
în anul doi. Sistemul britanic de învata-
mânt echivalează rezultatele examenelor
AP la A-Levels. Elevii trebuie să promoveze
cel puţin trei examene pentru a concura în
universităţi din Marea Britanie sau alte uni-
versităţi europene. 

TASIS Anglia este renumită pentru perfor-
manţele elevilor săi, realizate în proporţie
de până la 90 % în ultimii ani. Şcoala oferă
următoarele materii AP: istoria artei, biolo-
gie, matematică (AB) şi (BC); chimie, calcu-
latoare, economie macro, limba engleză şi
compunere, literatura engleză şi compu-
nere, ştiinţa mediului, istorie europeană,
limba franceză; guvernarea şi politica Sta-
telor Unite, muzică, fizică, limba spaniolă,
statistici, istoria Americii. 

IB este un program de doi ani, recunoscut
pe plan internaţional, potrivit pentru stu-
denţii ambiţioşi, cu un potenţial academic
ridicat şi care doresc să-şi continue studiile
la o universitate. 

Majoritatea universităţilor din Marea Brita-
nie, inclusiv Oxford şi Cambridge, recunosc
diploma IB ca o alternativă la A-Levels. În
Statele Unite unele din materiile studiate
în programul IB sunt recunoscute ca fiind
echivalente cu cursurile de la univesităţi şi
colegii şi, în funcţie de rezultatele finale,
sunt acordate credite pentru primul an. 

Elevii trebuie să studieze şase materii la
alegere din grupuri diferite, iar cel puţin
trei materii sunt la un nivel aprofundat
(HL), în timp ce altele - la nivel standard
(SL). 

Programe Academice

Scurt istoric și descriere

International Baccalaureat – IB (16 – 18 ani)

Materii IB oferite la TASIS:

Grupul 1/prima limbă străină A1/: engleză
(HL/SL); germană (HL/SL); spaniolă (HL/SL). 

Grupul 2/a doua limbă străină A2/: engle-
ză (HL/SL); franceză (HL/SL); spaniolă
(HL/SL); franceză începatori (SL) şi spaniolă
începatori (SL). 

Grupul 3/Personalitate şi societate/: eco-
nomie (HL/SL); istorie (HL/SL); tehnologii
informaţionale şi sociologie globală
(HL/SL), psihologie (HL/SL). 

Grupul 4/studii experimentale/: biologie
(HL/SL), chimie (HL/SL), fizică (HL/SL). 

Grupul 5/matematică ( HL/SL)/: ştiinţe
matematice (SL); matematică (HL/SL). 

Grupul 6/Artă/: teatru (HL/SL); arte vizuale
(HL/SL) sau materii opţionale de la grupu-
rile 1-4. 

Fiecare elev din programul IB trebuie să
parcurgă un curs de formare profesională
în “Teoria cunoaşterii”, cu scopul de a dez-
volta o gîndire critică şi de a obţine o pri-
vire de ansamblu a teoriei cunoaşterii
(epistemologie). La sfârşitul programului
trebuie să scrie un eseu de 1200-1600 cu-
vinte pe o temă prestabilită, nota fiind in-
clusă în rezultatul general de evaluare
pentru diploma de IB. 

Elevii şcolii sunt implicaţi în activităţi extra-
curriculare incluse în secţinea CAS (Creati-
vity, Action, Service), pentru care primesc,
de asemenea, o evaluare. Ei participă la di-
verse activităţi sociale, cum ar fi îngrijirea
persoanelor bonlave şi a celor în vârstă ca-
re trăiesc în Thorpe, ajută elevii mai tineri
din şcoală şi participă la diferite organizaţii
de caritate.

Catedra de Limbi Străine este o parte inte-
grantă a şcolii şi îsi propune să ajute elevii
străini să realizeze un progres rapid în lim-
ba engleză, pentru a putea să se integreze
în procesul şcolar şi să-şi încheie cu succes
educaţia secundară la TASIS. În fiecare an
aproximativ 70 de studenţi străini noi sunt
pregătiţi într-unul din cele patru niveluri

Limba engleză ca a doua limbă (ESL)
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Vârsta elevilor: 3-18 ani

Vârsta elevilor în regim de pensiune: 15-18 ani

Numărul total de elevi: 750 

Numărul de elevi în regim de pensiune: 160

Numărul de elevi străini: 90 

Programe academice: 

- American College-Preparatory

- IB Diploma

- Engleza ca a doua limbă (ESL)

- Cursuri de vară de limbi străine

Cerinţe pentru candidaţii din străinătate: 

- Foaie matricolă cu notele din ultimii trei ani

- Test SLEP

- Scrisoare de motivaţie

- Recomandare din partea a trei cadre didactice
(diriginte, profesorii de matematică şi de limba en-
gleză)

Taxe: 2009 / 2010

Taxe pentru elevii cu program de pensiune: 2 9130
lire sterline/an; în cazul în care plata se face integral
până la 1 iulie - 28276 lire sterline. 

Taxa de înscriere: 125 lire sterline

Depozit: 2000 lire sterline (rambursabil)

Taxe suplimentare: 

Fondul pentru mentenanţă a bazei şcolare (se achi-
tă numai de elevii nou inscrişi): 750 lire sterline

Cursuri de vară:

7 săptămâni - 24 iunie - 12 august, 2010 - 5825 lire
sterline

4 săptămâni - 24 iunie - 21 iulie, 2010 - 3480 lire
sterline

3 săptămâni - 23 iulie - 12 august, 2010 - 2700 lire
sterline

ale cursului şi, pe lîngă limba engleză, sunt
studiate şi istoria şi biologia. 

TASIS oferă un program flexibil, adaptat la
nevoile individuale şi la aptitudinile fiecă-
rui elev. Elevii cu cunoştinţe de nivel mediu
pot participa la cursuri de limbă engleză ca
limbă străină pentru a se familiariza cu ter-
minologia materiilor şi pentru a studia ma-
tematica în programul principal. 

Pensiunile din TASIS asigură un mediu
confortabil şi prietenos pentru educarea
elevilor, care să faciliteze creşterea lor ca
persoane responsabile şi active. Şcoala dis-
pune de 13 case, fiecare fiind unică. Cele
mai multe camere au două sau trei paturi,
în casele mici locuiesc şase elevi iar în cele
mari - 24. Personalul are grijă de ordinea şi
securitatea elevilor. Masa este servită în
cantinele şcolare şi există posibilităţi de re-
gim alimentar special. Elevii pot utiliza un
laptop în camerele lor. Pregătirea indivi-
duală este organizată în grupuri, sub in-
drumarea unui profesor. Elevii participă ac-
tiv la diverse activităţi, turnee de sport şi
excursii în timpul week-end-ului.

Sportul ocupă un loc important în viaţa de
zi cu zi a şcolii. Elevii sunt încurajati să par-
ticipe la diverse cluburi şi concursuri, indif-
ferent de vârstă, abilităţi fizice sau expe-
rienţă. Şcoala dispune de terenuri de joacă
pentru fotbal, volei, baschet, rugby, sof-
tball, baseball, golf, tenis şi sală de gimnas-
tică. 

Elevii din TASIS participă la diferite cluburi
de interes: teatru, artă, fotografie, dans şi
muzică. Şcoala deţine o bază modernă
pentru activităţile creative. Pe lângă sala
de teatru, pe scena căreia se desfăşoară
spectacole clasice şi contemporane, con-
certe şi recitaluri, există şi două studiouri

recent construite pentru repetiţii şi specta-
cole de cameră. Se organizează expoziţii şi
petreceri de dans.

Cazare

Artă

Sport

Aeroportul cel mai apropiat:
Heathrow -15 min 

Localizare:
Thorpe, Surrey

Tip:
- Mixtă
- Şcoală privată cu program de
zi şi de pensiune

Informaţii generale

Cursurile de vară sunt deosebit de po-
pulare şi preferate din cauza diversităţii
propuse, nivelului academic înalt de in-
struire, numeroaselor activităţi sportive,
excursiilor tematice atractive şi atmos-
ferei prieteneşti care umple intregul
campus. În timpul liber elevii se pot bu-
cura de producţii teatrale în faimosul
West End şi pot călători în cele mai fru-
moase locuri de pe teritoriul Angliei şi a
Ţării Galilor. Punctul culminant al expe-
rienţei este ultima noapte, în timpul
croazierei de neuitat cu barca pe râul
Tamisa, pe fundalul de lumini străluci-
toare ale oraşului Londra. 

Pe lîngă cursurile de limbă engleză,
sunt oferite un număr mare de materii
opţionale:

- Cursurile de şapte săptămâni includ:
algebră I/II, geometrie, literatură engle-
ză şi compunere, pregătire pentru liceu. 

- Cursurile de patru săptămâni includ:
engleză, artă în Londra, îmbunatatirea
abilităţilor de citire şi scriere; Shakes-
peare Experience (13- 18 ani); pregătire
pentru TOEFL şi SAT; artă cinematogra-
fică şi afaceri internaţionale. 

- Cursurile de trei săptămâni includ: en-
gleză, pregătire pentru TOEFL şi SAT;
artă şi teatru (14-18 ani) în Londra, ani-
maţie de film, afaceri internaţionale,
lectură şi pregătire pentru liceu.

Cursuri de vară de lb. străine /11 – 18 ani/
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Preparation for a rewarding future

Marea Britanie

Brooke House College

Brooke House College este situat în mi-
cul oraşel tipic englezesc  Market Har-
borough, Leicestershire,  cu istorie bo-
gată şi tradiţii străvechi. Leicestershire
este situat în Anglia centrală şi are legă-
turi de transport convenabil la Oxford,
Cambridge şi Birmingham. Market Har-
borough oferă vizitatorilor o varietate de
opţiuni de divertisment, restaurante, ba-
ruri, cafenele şi magazine. Punctul de re-
per al oraşului sunt centrul modern pen-
tru activităţi recreative şi de divertisment
şi cursuri de golf. 

Şcoala este situată într-o clădire mare şi
elegant, înconjurat de două hectare de
spaţii verzi. La dispoziţia elevilor sunt
săli de clasă luminoase, cameră pentru
studiu individual, biblioteci, camere de
odihnă comune, laboratoare, complex
artistic. Întregul campus are acces la in-
ternet wireless. 

De 35 de ani misiunea principală a cole-
giului este de a pregăti studenţii din în-
treaga lume pentru aplicarea cu succes
în universităţile britanice şi americane.
Raportul dintre profesori şi elevi este de
5:1, care favorizează o monitorizare
atentă a pregătirii academice,  dezvolta-
re socială şi contribuie la crearea unei
atmosfere de familie placută. În colegiu
se acordă o atenţie specială nevoile spe-
cifice ale fiecărui elev, ţinând seama de
capacităţile sale, nivelul de competenţă
lingvistică şi a planurilor de viitor. Se
poate spune că Brooke House College
oferă o educaţie „la comandă”,  a cărui
formulă de succes nu numai asigură
dezvoltarea viitoare academică, ci, de
asemenea, pregăteşte studenţii pentru
responsabilităţile şi provocările legate
de viaţa de student. 

Cadrele didactice au experienţă în edu-
carea elevilor din diferite culturi şi nive-

luri de învăţământ. Nivelul de pregătire
este controlat în mod regulat, în fiecare
sâmbătă dimineaţa sub formă unui test
pe diferite subiecte sunt organizate exa-
mene termen lung şi să se pregătească
rapoarte detaliate privind progresele în-
registrate. Părinţii primi informaţii des-
pre dezvoltarea copiilor lor. 

Colegiul oferă pregătire  specializată
pentru aplicarea la cele mai prestigioase
universităţi britanice: Oxford, Cambrid-
ge, Bristol, Durham, Warwick, Nottin-
gham, London School of Economics şi
Imperial College. Sunt organizate zile
speciale ale învăţământului superior, ca-
re includ reprezentanţi ai universităţilor,
responsabili  pentru admiterea la univer-
sitate.

- GCSE - Colegiul oferă un program de
un an şi doi ani pentru studenţii cu vâr-
ste între 14-16 de ani în care sunt stu-
diate până la opt discipline la alegere:
matematică, istorie, engleză, franceză şi
germană, geografie, fizică, chimie, bio-
logie, ştiinţe combinate, informatică,
afaceri, tehnologia informaţiei, fotogra-
fie, arte grafice. 

- A-Levels- Program de doi ani - AS /
A2 este standardul "de aur" pentru apli-
carea în universitaţile britanice. Progra-
mul „A-Levels” oferit de Brooke House
College este conceput pentru a pregăti
studenţii pentru unele dintre cele mai
căutate domenii , cum ar fi: medicină,
stomatologie, medicină veterinară şi far-
macie. Curriculum-ul include studiul a
trei discipline, la alegere, căte 6 ore/sap-
tamana. Se oferă: matematică şi mate-
matici superioare, fizică, chimie, biolo-
gie, istorie, engleză, artă, mass-media,
fotografie şi grafică, drept, politică, in-
formatică, economie, afaceri, contabili-
tate, sociologie şi geografie. 

Scurt istoric și descriere - University Foundation Programmes -
un program de un an conceput pentru
elevii străini, care sunt absolvenţi de stu-
dii liceale, dar le lipsesc calificările nece-
sare pentru a studia la universitate. Pro-
gramul a fost dezvoltat in colaborare cu
Universitatea De Montfort şi elevilor ce
finalizează cu succes studiile le este ga-
rantat un loc la universitate. Colegiul
oferă cursuri în patru domenii principale:
Afaceri / cu specializare în afaceri, eco-
nomie, drept, contabilitate şi tehnologia
informaţiei /, inginerie, arhitectură şi artă. 

- Pregătire de limbă - programul este
menit să îmbunătăţească nivelul acade-
mic de limba engleză, obţinerea compe-
tenţelor necesare de învăţare şi de cu-
noaştere a culturii britanice şi a sistemu-
lui de învăţământ. 

- Cursuri de vară de limbi străine – de
peste 20 de ani colegiul organizează
cursuri de vară de limbă engleză pentru
studenţii de la 12 la 17 ani. Activităţile în
sălile de clasă sunt completate de o va-
rietate de activităţi în timpul liber, mai
multe sporturi, divertisment şi excursii
care implică şi copii englezi de aceeaşi
vârstă. 

- Familie gazdă

O mare parte a studenţilor prefera caza-
rea în familii gazdă selectate din Market
Harborough, oferind confort si atmosfe-
ra placută. Aceasta este o ocazie nu nu-
mai pentru comunicare completă, dar şi
ajută la stabilirea de contacte sociale şi
de integrare în societatea locală. În cele
mai multe cazuri sunt construite priete-
nii durabile, care continuă după încheie-
rea facultăţii.

Cazare
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Informaţii generale

Vârsta elevilor: 14 - 21 ani 

Vârsta elevilor în programul pensiune: -14-21 ani 

Numărul total de elevi: 200 

Numărul elevilor în programul pensiune: 185 

Numărul de elevilor străini: 185 

Program academic: 

- GCSE 

- A Levels

- University Foundation Programmes

- Pregătire de limbă 

- Cursuri de vară de limbi străine 

Condiţiile de aplicare pentru studenţii străini: 

- Foaie matricolă cu notele din ultimii trei ani 

- O foarte bună cunoastere a limbii engleze 

- Interviu / se poate şi prin telefon / 

- Test de limbă engleza 

Taxe şcolare: 

- 20 700 lire sterline / an / începutul lunii septembrie
/ 

- 13 800 lire sterline / începutul lunii ianuarie / 

Taxa de inscriere: 100 lire sterline / nerambursabilă,
depozit de înregistrare / 

Depozitul de înscriere: 1 000 lire sterline / rambursa-
bil după finalizarea programului / 

Tip: 
- Mixt 
- International Tutorial College

Aeroportul cel mai apropiat
Heathrow - 1 h 40 min 
Birmingham - 40 minute

Localizare: 
Market Harborough, 
Leicestershire

- Cazare în campus 

Brooke House College are câteva clădiri,
în care aproximativ 60 la sută din came-
rele sunt independente, altele - duble.
Unele camere au baie proprie, celelalte
dispun doar de chiuvetă, iar băile sunt
comune. Şcoală are, de asemenea, mai
multe case în Market Harborough, care
sunt utilizate pentru cazarea elevilor mai
mari, care preferămai multă autonomie.
Deşi personalul nu locuieşte în clădirile
şcolare, există monitorizareîn mod con-
stant a comportamentului studenţilor şi
a conformităţii cu politica internă. 

Activitati extrascolare 

Deşi Brooke House College pune accen-
tul în primul rând pe formare, elevii au
posibilitatea de a se angaja în diverse
ativităţi sportive şi activităţi creative si
de divertisment în timpul liber. 

În septembrie 2008 a fost deschisă Aca-
demia de Fotbal, care îşi propune să
ofere oportunităţi pentru performanţe
sportive, care au ambiţia de a deveni ju-
catori profesionişti sau de a construi o
cariera in managementul de sport. An-
trenamente au loc de dimineaţa şi sunt
efectuate sub îndrumarea antrenorilor,
iar activităţile de învăţământ sunt după-
amiază şi seara. Echipa a participat la
meciurile cu alte şcoli, în imediata apro-
piere sau cluburile de fotbal englez din
liga colegiilor. În prezent, Academia de
Fotbal are 19 băieţi din Bulgaria, China,
Anglia, Jamaica, Nigeria şi Thailandă. 

Burse de studiu 

Colegiul acordă burse pentru excelenţă
academică. Valoarea bursei este de până
la 30% din taxele de şcolarizare. Candi-
daţii se prezintă la un test preliminar.

Sport
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Determination/ Learning/ Distinction

Londra, Marea Britanie

Davies Laing & Dick College
(DLD)

Colegiul a fost fondat în anul 1931 cu scopul
de a pregăti studenţii talentaţi pentru aplica-
rea la renumitele universităţi Oxford şi Cam-
bridge. DLD este astăzi unul dintre colegiile
de elită din Marea Britanie, care îmbina obţi-
nerea de rezultate excelente cu dezvoltarea
personală şi creativă a fiecărui elev. O treime
din cadrele didactice au absolvit Cambridge
sau Oxford şi două treimi au diplome de
masterat sau doctorat la universităţi de pres-
tigiu, iar unii dintre ei sunt membri acreditaţi
ai comisiilor de examinare care organizează
examenele publice pentru învatamântul se-
cundar din Marea Britanie. Candidaţii pentru
universităţile de elită pot primi pregătire spe-
cializată pentru prezentarea la interviu. 

Colegiul este situat în două clădiri aflate pe o
stradă liniştită din Marylebone - unul dintre
cele mai prestigioase cartiere din centrul
Londrei. Faimoasele Oxford şi Bond Street
sunt la numai cinci minute de mers pe jos, iar
în imediata vecinătate se găsesc numeroase
magazine, cafenele, restaurante, muzee şi ga-
lerii. 

Campusul oferă oportunităţi excelente pen-
tru formare profesională şi pentru activităţi
în funcţie de interesele fiecăruia - trei labora-
toare moderne, echipate cu plăci electronice,
două săli de calculatoare, laboratoare de ar-
tă, design grafic, fotografie, teatru şi studio
de înregistrari, fiecare dotat cu echipamente
moderne. La dispoziţia elevilor este şi o bo-

gată bibliotecă, cameră de zi şi cafenea, un-
de se pot odihni şi pot face schimb de idei
creative. 

Predarea în clase mici, de până la şapte elevi,
permite o abordare individuală şi o atenţie
personală pentru fiecare. Elevii din DLD au
acces on-line la toate materialele de studiu şi
la examenele din anii anteriori şi pot să le uti-
lizeze în pregătirea proiectelor. În colegiu are
loc o monitorizare continuă a progreselor în-
registrate de fiecare elev, se efectuează tes-
te regulate şi examene interne. 

Părinţii au acces la sistemul de informaţii al
colegiului şi se pot familiariza cu evaluările şi
rapoartele cu recomandări ale profesorilor.

GCSE - program de un an pentru elevi cu
vârsta cuprinsă între 15-16 ani, în care sunt
studiate între cinci şi opt materii la alegere.
Sunt oferite: artă, studii de afaceri, artă tea-
trală, limba engleză, literatura engleză, lim-
ba engleză pentru străini (IGCSE), limba
franceză, geografie, design grafic, istorie,
matematică, mass-media, muzică, religie, fi-
zică, chimie, biologie, sociologie. 

A-Levels - program de doi ani (AS şi A2), în
care sunt studiate patru materii la alegere:
artă şi design, fotografie, studii de afaceri,
civilizaţii clasice, artă teatrală, economie,
limba engleză şi literatura engleză, geogra-
fie, guvernare şi politică, istorie, tehnologia

Programe Academice

Scurt istoric și descriere informaţiei, matematică, mass-media şi film,
limbi moderne (franceză, spaniolă, germa-
nă, rusă, studiu individual de limba chineză,
japoneză sau portugheză), muzică şi tehno-
logii muzicale, filosofie şi religie, psihologie,
biologie, chimie, fizică şi sociologie. 

Colegiul oferă cursuri suplimentare de lim-
bă engleză şi pregătire pentru IELTS.

Familie-gazdă

Plasarea se face în familii-gazdă selectate cu
atenţie, care oferă confort şi o atmosferă
plăcută. Cele mai multe locuiesc în zona 2
şi 3, la aproximativ 45 de minute de campus
şi au legături de transport convenabile. Ma-
rea parte a elevilor sunt cazaţi într-o came-
ră individuală. În timpul săptămânii se asi-
gură demipensiune iar la sfârşitul săptămâ-
nii, la cerere şi contra cost - pensiune com-
pletă. Camerele duble sunt disponibile pen-
tru elevii a căror perioadă de şedere coinci-
de. În conformitate cu legislaţia engleză,
pentru copii sub 16 ani, familiile-gazdă îsi
pot asuma angajamente suplimentare con-
tra cost. 

Campus

Colegiul oferă cazare în două campusuri:

International Students House (min. 17 ani)
- situat în apropierea Regent’s Park, la 10
minute de mers pe jos de colegiu. DLD dis-
pune de un etaj unde locuiesc şi unii dintre
profesori. Sunt oferite camere cu unul până
la patru paturi, iar o parte din camerele in-
dividuale şi camerele duble au baie proprie.
Cele mai multe camere au internet prin ca-
blu şi telefon. La parter există o bucătărie
complet utilată şi la fiecare etaj - o bucătă-
rie mică prevăzută cu cuptor cu microunde.
La dispoziţia elevilor sunt, de asemenea, un
internet-café, restaurant, sală de gimnasti-
că, spălătorie, centru de copiere şi spaţiu de
depozitare a bagajelor. 

Woburn Place, Bloomsbury (min. 15 ani) -
situat în apropiere de Oxford Street, Soho şi
Leicester Square, la aproximativ 20 de mi-
nute de mers de colegiu şi la doar 10 minu-
te de cele mai mari universităţi din Londra.
Moderna clădire este deschisă elevilor de la

Cazare
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Vârsta elevilor: 15 – 20 ani

Numărul total de elevi: 380

Numărul de elevi străini: 75

Programe academice: 
- GCSE: durata - 1 an, vârsta minimă - 15 ani

- A Levels

Condiţiile de aplicare pentru studenţii străini: 
- Foaie matricolă cu notele din ultimii trei ani

- Cunoştinţe foarte bune de limba engleză

- Interviu în colegiu (nu este obligatoriu)

Taxe: 2010 / 2011

Taxe pentru un an academic:
- GCSE - 16 000 lire sterline (până la 8 materii)

- A-Levels - 18 100 lire sterline (până la 4 materii)

- pregătire IELTS - 3 900 lire sterline

Taxă de înscriere: 250 lire sterline

Depozit: 2 000 lire sterline (rambursabil)

Taxe suplimentare:
Materiale pentru diferite materii (arte, muzică,
mass-media, artă, cinematografie, teatru, etc.) - 440
lire sterline/an

Examene (A2)- 400 lire sterline/an/

Examene (GCSE şi AS) - 300 lire sterline/an

Studii individuale de formare profesională - 60 lire
sterline/oră de curs

Taxe de cazare:
-Familie
160 - 200 lire sterline pe săptămână

Taxă unică de administrare - 25 lire sterline

Depozit de o lună pentru daune - 640-800 lire ster-
line (rambursabil)

Masa de prânz în timpul weekend-urilor - aproxi-
mativ 5 lire sterline/masă

Elevii sub 16 ani - 15 lire sterline/săptămână

-Campus
International Student House - aprox. 1 0000 lire
sterline/an 

Taxă unică de administrare - 35 lire sterline

Depozit pentru daune - 450 lire sterline (rambursabil)

Woburn Place - aproximativ 16 000- 17 000 lire
sterline/an

începutul anului 2009. DLD are la dispoziţie
un etaj. Siguranţa elevilor este asigurată prin
intermediul cardurilor de acces special, iar
trei profesori asigură liniştea elevilor. Caza-
rea se face în apartamente de două camere,
cu bucătărie utilată şi baie. Fiecare cursant
dispune de o cameră separată, dotată cu te-
levizor, internet în bandă largă şi telefon. La
dispoziţia elevilor sunt şi o cameră de zi, o
sală de studiu cu Wi-Fi şi spălătorie. 

Colegiul oferă o gamă largă de activităţi
suplimentare, ce dezvoltă abilităţile fizice
şi creative ale elevilor.

Cele mai multe activităţi sportive au loc du-
pă-amiaza, după ora 16. 00. Echipele de fot-
bal, baschet, tenis, căţărare, golf, netball, yo-
ga, aerobic şi gimnastică participă la diferi-
te concursuri. Colegiul nu dispune de bază
sportivă proprie, ci foloseşte bazele aflate în
imediata apropiere. Antrenamentele de fot-
bal şi tenis au loc în Regent’s Park, activită-
ţile în sală au loc în Westways Sports Centre,
iar înotul şi gimnastica- în Seymour Place.

DLD dispune de propriile săli de teatru pen-
tru tineret, unde sunt prezentate două pro-
ducţii noi în fiecare an. Cei ce doresc să se
preocupe cu producţia de film sau de tele-
viziune beneficiază de facilităţi excelente. În
fiecare lună sunt organizate proiecţiile crea-
ţiilor noi. Colegiul are şi o orchestră proprie,
repetiţiile fiind organizate săptămânal iar în
mod regulat sunt organizate concerte şi re-

citaluri. Departamentul de artă oferă posi-
bilităţi diverse de exprimare artistică în do-
meniul artei plastice, fotografiei, ceramicii şi
sculpturii. Sunt organizate vizite la muzee şi
expoziţii.

Colegiul acordă burse pentru excelenţă aca-
demică. Valoarea bursei este de până la 50%
din taxele de studiu. Candidaţii vor susţine un
test preliminar.

Cerinţe

Solicitanţii trebuie să cunoască limba en-
gleză la un nivel foarte ridicat pentru A-Le-
vels (minimum IELTS 5. 0) şi să aibă rezul-
tate foarte bune în ultimii trei ani.

Artă

Sport

Activitati extrascolare

Burse de studiu

Informaţii generale

Tip:
-Mixtă
-Tutorial College

Localizare:
Centrul Londrei

Aeroportul cel mai apropiat:
Heathrow /18 km/, 
Gatwick /30 km/, Stansted, 
Luton şi London City Airport
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50 de ani pe calea succesului

Marea Britanie

Bellerby’s College

Bellerby’s College este un colegiu interna-
ţional, cu o îndelungata tradiţie în forma-
rea profesională a elevilor străini din peste
120 de ţări. Oferta variată de programe şi
pregătirea specializată asigură o tranziţie
rapidă şi eficientă la sistemul de învata-
mânt britanic. Atmosfera caldă şi priete-
noasă, respectul pentru persoană, identita-
te naţională, cultură şi religie, orientarea
practică a programelor şi abordarea indivi-
duală fac din Bellerby’s locul perfect pen-
tru studiu. Peste 60% dintre absolvenţi îsi
continuă studiile în cele mai prestigioase
universităţi din Marea Britanie. 

Colegiul are patru centre moderne de stu-
diu pe teritoriul Angliei - Brighton, Cam-
bridge, Londra şi Oxford.

Brighton

Brighton este cunoscut sub numele de “
Londra de pe malul mării “ şi este situat pe
ţărmul însorit din sudul Angliei, la numai o
oră de Londra. Cele două universităţi, nu-
meroasele teatre, cinematografe, muzee,
galerii, săli de expoziţie şi de spectacole,
magazine, restaurante şi cluburi reprezintă
farmecul deosebit al oraşului. 

Campusul este situat în centrul oraşului
Brighton şi este special construit pentru
nevoile educaţionale ale colegiului. Pe o
suprafaţă de 4 338 m. p. se găsesc 62 de
săli de clasă, 6 laboratoare dotate cu echi-
pamente moderne, 5 studiouri de artă, la-
borator de fotografie, săli de conferinţă,
centru de calculatoare, o bibliotecă mare,
camere pentru studiu individual şi un res-
taurant. În apropiere se află campusul cu
350 de camere cu baie proprie. 

Cambridge

Cambridge şi-a castigat faima în timp ca
fiind un prestigios centru de studii. Aspec-
tul orasului este definit de arhitectura ve-
che a universitătilor, de numeroasele gra-
dini si parcuri, magazine, restaurante, cine-

matografe şi centre comerciale moderne. 

Colegiul are două centre de studiu - Ma-
nor şi Queens Campus, în care studiază
aproximativ 350 de elevi din 36 de natio-
nalitati. Ambele centre oferă săli cu facili-
tăţi moderne, bibliotecă, laboratoare de
informatică, bufet cu un meniu variat. 

Clădirea Queens Campus în stil clasic este
situată în nordul oraşului, vis-à-vis de Gră-
dina botanică şi la numai 5 minute de
mers pe jos de centru. Aici se ţin lectiile
pentru programele A-Levels şi Foundation
de afaceri , drept şi ştiinţe umaniste. Stu-
denţii locuiesc în modernul campus Tripos
Court, aflat la aproximativ 10-15 minute de
mers de colegiu. 

Manor Campus este o bază modernă si-
tuată în partea de nord a oraşului, la apro-
ximativ 2 km. de centru. Aici studiază elevii
din cursul GCSE şi sunt predate cursurile
de artă şi design, inginerie şi tehnologia
informaţiei pentru A-Levels şi Foundation. 

Londra

Londra este unul din cele mai frumoase
oraşe din lume - centru comercial, politic
şi cultural al Marii Britanii, care imbină se-
cole de tradiţie cu spiritul modern. 

Bellerby’s College este situat într-o clădire
nouă şi modernă în sud-estul Londrei, nu
departe de observatorul astronomic de la
Greenwich. Spre centrul oraşului sunt pre-
văzute legături de transport convenabile
cu trenul, metroul sau cu barca pe Tamisa. 

Peste 260 de elevi din 41 de naţionalităţi
sunt instruiţi în diverse programe. Campu-
sul include peste 30 de săli de clasă, câteva
laboratoare de informatică, o bogată bi-
bliotecă şi o librărie, cantină şi centru me-
dical. Căminele se află în imediata apro-
piere şi oferă 250 de camere cu baie pro-
prie. 

Oxford

Colegiul este situat în centrul oraşului Ox-
ford, în apropierea celebrelor Trinity Colle-
ge, Bodleian Library, Sheldonian Theatre şi
a multor centre culturale şi comerciale. 

Scurt istoric și descriere

Centre de studiu

Noua bază a colegiului ocupă patru etaje
ale unei clădiri atractive de pe Broad Street
ce a fost integral renovată şi modernizată.
La dispoziţia elevilor sunt săli de clasă spa-
ţioase, mobilate modern, studio de artă şi
design, laborator ştiinţific, o cameră co-
mună pentru odihnă, un centru de studiu
individual, internet wireless în toată clădi-
rea. 

Cazarea se face în cele trei campusuri ale
colegiului - Blue Boar, Elena House şi Pen-
sons Gardens, aflate în imediata apropiere.

Programul Pre-GCSE - este potrivit pen-
tru elevii care nu au un nivel de limbă ne-
cesar pentru a face faţă disciplinelor GCSE.
Pe lângă studiul intens al limbii engleze şi
matematică sunt oferite noţiunile de bază
pentru restul materiilor din cursul GCSE. 

GCSE - este un program de pregătire in-
tensivă cu o durată de un an, în vederea
prezentării la examenele GCSE. Programul
include studierea obligatorie a limbii en-
gleze şi matematică şi a patru materii la
alegere între afaceri, economie, chimie, fi-
zică, biologie, istorie, geografie, informati-
că sau tehnologia informaţiei. Selecţia ma-
teriilor depinde de centru şi de capacitatea
de a forma un grup. 

A-Levels - reprezintă “ standardul de aur “
pentru aplicarea la universităţile britanice,
recunoscute la nivel mondial. Elevii aleg
trei sau patru materii şi la sfârşitul cursului
se prezintă la examene. Alegerea este de-
terminată de specializarea urmată la uni-
versitate. Materiile principale sunt ştiinţele
naturii, inginerie, afaceri, drept şi ştiinţe
umaniste. Elevilor cu rezultate remarcabile
le este oferit un curs de pregătire pentru
aplicarea la Oxbridge sau specializarea în
medicină. Programul include interviuri de
probă şi vizite la universităţi de top. Peste
65% dintre absolvenţi devin studenţi în ce-
le mai bune 20 de universităţi din Marea
Britanie. 

Programe Academice
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Programe academice
• Pre-GCSE - minim 14 ani
• GCSE - minim 14 ani
• A-Levels - minim 16 ani
• Foundation - minim 16, 5 ani
• Pregătire lingvistică - minim15 ani
• Curs de vară IELTS - minim 17 ani

Centre de studiu: Brighton, Cambridge, Londra,
Oxford

Durată: 1 - 6 semestre, în funcţie de programul
ales
Date de înncepere pentru programele de un an:
septembrie, ianuarie sau aprilie. Pentru cursul de
vară: iulie

Cerinţe:
-Foaie matricolă cu notele din ultimii trei ani
-Nivelul minim de limbă engleză: IELTS 4, 5 - 5, 5, în
funcţie de programul ales
-Test de limba engleză (la sediul Integral)

Taxe 2009 - 2010, lire sterline/semestru

Taxe suplimentare:
Transfer: 69 - 185 lire sterline/direcţie - în funcţie
de distanţa dintre aeroport şi centrul de studii ales.
Pregătire pentru – 395 lire sterline/semestru
Taxă pentru cazare în timpul vacanţei: 50 lire sterli-
ne/săpt.
Asigurare – 8 lire sterline/săpt.

Foundation - reprezintă o alternativă, o
variantă prescurtată a A-Levels. Este un
program intensiv cu o durată de un an şi
constituie calea cea mai scurtă spre admi-
terea la universitate. Este potrivit pentru
elevii aflaţi în ultimul an de liceu. La sfârşi-
tul perioadei de studiu sunt prevăzute exa-
mene interne ale colegiului Bellerrby’s. Ele-
vii care au absolvit cu succes îsi pot conti-
nua studiile într-una din cele 890 de spe-
cializări ale celor 50 de universităţi parte-
nere. Programul de studiu include materii
obligatorii şi materii opţionale în următoa-
rele domenii: artă şi design, business, fi-
nanţe şi management, inginerie, ştiinţe
umaniste, mass-media şi psihologie, calcu-
latoare şi tehnologia informaţiei, drept, şti-
inţele naturii şi farmaceutică. Elevii dobân-
desc competenţe specifice de învatare
cum ar fi: luarea de notiţe, scrierea de
eseuri, cercetare, gândire critică, tehnici de
examinare şi altele. 

Extended Foundation - este un program
de afaceri cu o durată de un an, potrivit
pentru elevii cu cunoştinţe reduse de lim-
ba engleză. Instruirea include un curs in-
tensiv de limbă şi trei materii la alegere din
următoarele module: afaceri, matematică,
introducere în contabilitate sau principii
economice. Elevii cu rezultate excelente au
şansa unică de a studia la unele din cele
mai bune universităţi din Mare Britanie-
parteneri Bellerby’s: Bath, Exter, Loughbo-
rough, Lancaster şi altele. 

Pregătire lingvistică - este un program
intensiv a cărui durată este determinată de
nivelul de cunoştinte al elevului, testat la
începutul anului. Scopul este de a realiza
un progres rapid şi eficient al competenţe-
lor lingvistice. Fiecare elev are un mentor
personal care îi monitorizează progresul. 

Toate centrele de formare ale Bellerby’s
College oferă variate posibilităţi de cazare:
familii-gazdă sau cazare în campusuri cu
camere duble sau individuale. Masa este în
funcţie de tipul de cazare ales. 

Colegiul oferă elevilor o asigurare completă
- Study Care Insurance, special concepută
pentru străini şi care include asigurarea tu-
turor evenimentelor majore asociate şederii
prelungite în străinătate: asistenţă medicală,
accidente, probleme de urgenţă în timpul
călătoriei, răspundere civilă, bani, obiecte
de valoare, recuperarea taxelor în caz de
părăsire a facultăţii înainte de termen şi al-
tele.

Colegiul acordă un grant special de 700 de
lire sterline elevilor care aplică prin Integral
la oricare dintre programele pentru învata-
mântul liceal.

Burse de studiu

Cazare

Pre-GCSE 4 340
GCSE 5 400
A-levels 5 670
Foundation 4 960
Extended Foundation 4 960
Pregătire lingvistică 4 340
Curs de vară IELTS 2 220

Taxă de înscriere 500 /se scade din taxa
integrală/

Depozit 500 /rambursabil/
Taxe de cazare (În funcţie de centrul de studiu ales)
Familie-gazdă 1260 - 2330
Campus 2010 - 3590

Informaţii generale

Tip:
-Mixtă
-International College

Aeroportul cel mai apropiat:
Heathrow, Gatwick, Stansted

Localizare:
Brighton, Cambridge,
Londra, Oxford

Sunt potrivite pentru cursanţii care do-
resc să realizeze un progres rapid şi efi-
cient în limba engleză şi intenţionează
să studieze în Marea Britanie. Progra-
mul include training intensiv de limbă şi
creşterea abilităţilor de învatare. La fie-
care două săptămâni sunt efectuate
teste de probă iar la sfârşitul cursului
are loc examinarea IELTS oficială. Majo-
ritatea participanţilor dovedesc perfor-
manţe crescute cu până la două puncte.

Cursuri de vară IELTS
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Marea Britanie

Bromsgrove School

Bromsgrove School este situată în împre-
jurimile superbului orăşel Bromsgrove din
comitatul Worcestershire. Şcoala are o is-
torie îndelungata, primele informaţii da-
tând din secolul al XVI- lea, în timpul dina-
stiei Stuart. În anul 1693 sir Thomas Cook
donează primele clădiri ce fac parte şi în
prezent din baza şcolară. Şcoala este aşe-
zată într-un frumos parc de 100 de acri.
Clădirile construite în epoci diferite consti-
tuie un amestec de stiluri arhitecturale.
Datorită investiţiilor substanţiale pentru
îmbunatatirea infrastructurii, Bromsgrove
este astăzi una din cele mai moderne şcolii
din regiunea Midlands şi ocupă constant
poziţii fruntaşe în clasamentul şcolilor en-
gleze de top. Ultimele achiziţii sunt biblio-
teca modernă şi centrul de artă, design şi
tehnologii.

În şcoală învata numeroşi elevi străini ce se
integrează rapid datorită atmosferei plăcu-
te şi prieteneşti. Obiectivul principal al şco-
lii este formarea unor personalităţi ambi-
ţioase, puternice, cu o gândire critică şi in-
dependentă şi care îsi doresc o perfecţio-
nare constantă. Graţie eforturilor comune
ale profesorilor şi elevilor, şcoala se mân-
dreşte în ultimii ani cu performanţe acade-
mice deosebite şi rezultate excelente la
examenele finale, precum şi cu elevii ad-
mişi la universităţi de elită. În anul 2009
64% din elevi au obţinut nota maximă A la
A-Levels, iar 88% - notele A şi B.

GCSE
Cei mai mulţi elevi se pregătesc trei ani
pentru examenele GCSE înainte să conti-
nue la nivelul următor al profilului. Elevilor
străini care doresc să urmeze IB

le este oferit un an de pregătire intensivă.
Elevii se prezintă la 11 examene pentru
GCSE. Materiile obligatorii sunt limba en-
gleză, matematica, ştiinţele exacte, religia
şi, la alegere, limbi moderne. Datorită marii
diversităţi a materiilor, se poate elabora un
program individual flexibil, potrivit fiecărui
elev.

Acest program cu o durată de doi ani vi-
zează dezvoltarea academică şi personală
şi pregătirea efectivă pentru admiterea la
universitate, urmărindu-se totodată dez-
voltarea abilităţilor de comunicare, a însu-
sirilor de lider, lucrul cu surse de informaţii
diferite. Se oferă un număr mare de mate-
rii, patru în primul an şi trei în anul al doi-
lea, cu care elevii se prezintă la examenele
de la sfârşitul anului. În nivelul AS este ofe-
rit un program unic care cuprinde o serie
de lecţii cu scopul îmbogatirii cunoştinţe-
lor şi a experienţei extraşcolare. Toţi elevii
dobândesc abilităţile de PC necesare şi lu-
crul cu un software diferit.

International Baccalaureate (IB)

IB este un program recunoscut internaţio-
nal, cu o durată de doi ani, potrivit pentru
elevii ambiţioşi, motivaţi şi cu un potenţial
academic ridicat, care doresc să fie admişi
la universităţi prestigioase. Elevii studiază
şase materii la alegere din grupuri diferite,
trei dintre acestea fiind la un nivel ridicat
(HL), iar restul - la nivel standard (SL). 

Fiecare elev parcurge un curs de formare
profesională în “Teoria cunoaşterii”, cu
scopul dezvoltării unei gândiri critice şi do-
bândirii unei imagini de ansamblu a teoriei
cunoaşterii. La sfârşitul programului trebu-
ie să scrie un eseu de 1200 - 1600 de cu-
vinte pe o temă prestabilită, nota fiind in-
clusă în rezultatul general de evaluare
pentru diploma de IB.

Discipline IB oferite la Bromsgrove:

Grupul 1 (prima limbă străină A1): engleză
(HL/SL).

Grupul 2 (a doua limbă străină A2): ger-
mană(HL/SL); franceză(HL/SL);
spaniolă(HL/SL); italiană (SL).

Grupul 3 (Personalitate şi societate): eco-
nomie(HL/SL); istorie şi geografie(GL/SL);
afaceri şi management (SL).

Grupul 4 (Ştiinţe experimentale): biolo-
gie(HL/SL); chimie(HL/SL); fizică(HL/SL) sau
ecosisteme şi societate (HL/SL).

Grupul 5 (matematică (HL/SL)): ştiinţe ma-
tematice (SL).

Scurt istoric și descriere
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A-levels Grupul 6 (Artă): muzică (HL/SL); arte vi-
zuale(HL/SL) sau o materie la alegere de la
grupurile 1- 4.

Limba englază ca limbă străină (ESL)

Şcoala oferă cursuri intensive de limbă en-
gleză elevilor al căror nivel nu este sufi-
cient pentru a incepe direct cu programul
şcolar de bază.

Bromsgrove School oferă condiţii de cazare
excelente elevilor în regim de pensiune. Fe-
tele şi băieţii sunt cazaţi în camere separa-
te. Copiii cu vârsta între 13-14 ani sunt ca-
zaţi de obicei în camere cu 2 până la 4 pa-
turi, iar cei cu vârsta peste 15 ani în camere
duble, cu baie la fiecare etaj. Majoritatea
elevilor mari sunt cazaţi în camere indivi-
duale, unele din ele cu baie proprie. În anul
2001 clădirea în care sunt cazate fetele a
fost extinsă şi modernizată, asigurând 20
de camere noi, cu băi proprii, destinate ele-
velor din cursul superior.

La dispoziţia elevilor este un personal me-
dical calificat.

Pe lângă activităţile şcolare, elevii au posi-
bilitatea să participe la diverse manifestări
suplimentare din cadrul numeroaselor clu-
buri şi cercuri, ce contribuie la dezvoltarea
unor competenţe precum autodisciplina,
initiativa,calităţile de lider şi altele.

În timpul săptămânii elevii pot să studieze
artă, design, tehnologii, calculatoare, teatru,
electronică şi muzică, dansuri, echitaţie, cric-
ket, şah, bridge, autoapărare, iahting, să par-
ticipe la manifestaţiile clubului de cinema-
tografie, fotografie, clubul tânărului antre-
prenor şi altele.

Elevii merg în mod regulat la concerte, pie-
se de teatru, expoziţii şi muzee. Sunt orga-
nizate şi excursii în Europa Centrală şi de Est,
SUA sau America de Sud.

Sportul este o parte integrantă din viaţa ele-
vilor de la Bromsgrove. Sporturile principa-
le care pot fi practicate sunt: atletism, criket,
hochei, maraton, rugby, fotbal, tenis, înot,

Activitati extrascolare

Cazare
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Vârsta elevilor: 7 - 18 ani
Vârsta elevilor în regim de pensiune: 13 – 18 ani
Numărul total de elevi: aprox. 1270 
Numărul de elevi în regim de pensiune: 400 
Numărul de elevi străini: aprox. 270 

Programe academice: 
-GCSE
-A-levels
-International Baccalaureate (IB)
-Limba engleză ca limbă străină (ESL)

Cerinţe pentru candidaţii din străinătate: 
- Foaie matricolă cu notele din ultimii doi ani
- Teste de limbă engleză şi matematică pentru toţi

elevii (se susţin la sediul Integral)

Taxe: 2009 / 2010
Taxe pentru elevii în regim de pensiune - 26 010 li-
re sterline

Taxă de înscriere: 75 lire sterline 

Depozit - 1000 lire sterline (rambursabil)

aerobic şi netball. Sunt oferite şi alte spor-
turi: badminton, baschet, tir, carate,echita-
ţie, iahting, squash, tenis de masă, haltere,
etc.

În fiecare an au loc manifestări sportive atât
în ţară cât şi în străinătate. Pe lângă dotări-
le de pe teritoriul şcolii elevii pot utiliza şi
bazele sportive din apropiere.

Baza sportivă a şcolii dispune de două săli
de sport, bazin de înot, terenuri de hochei,
fotbal şi tenis, piste pentru atletism, teren
de squash, sală de fitness, terenuri de golf,
etc.

Se acordă burse de studiu pentru rezultate
şcolare bune şi talent deosebit în dome-
niul artei, muzicii şi sportului. Candidaţii
completează formulare speciale şi în luna
ianuarie se prezintă la examenele de admi-
tere, clasificarea făcându-se în funcţie de
rezultatele obţinute. Elevii din anii nouă şi
zece susţin examene la limba engleză, ma-
tematică, un Verbal Reasoning Test şi un
chestionar general care include şi un eseu.

Burse de studiu

Informaţii generale

Tip:
-Mixtă
-Şcoală privată cu regim de zi
şi de pensiune, în funcţie de ti-
pul de învatamânt
Aeroportul cel mai apropiat:
Birmingham – 30 min
Londra Heathrow – 2 ore

Localizare:
Bromsgrove, 
Worcestershire



20

Marea Britanie

Caterham School

Caterham School a fost fondată în anul
1811 ca şcoală pentru fiii preoţilor, iar din
1890 aici încep să învete şi copii mirenilor.
Din 1995 şcoala devine mixtă, unindu-se
cu şcoala de fete Eothen School. Prin inte-
grarea celor două centre şcolare de elită
se continuă tradiţiile educării în spiritul va-
lorilor creştine.

Şcoala se află în comitatul Surrey, într-o lo-
caţie perfectă, ce îmbină apropierea de
Londra cu liniştea şi farmecul naturii en-
gleze. Dispusă pe o suprafaţă de 80 de acri
în câmpia Hearstone, baza şcolară este ex-
tinsă şi modernizată constant. S-au co-
struit un centru sportiv nou, teatru, sală de
festivităţi şi terenuri de joacă şi au fost
modernizate cabinetele de artă,de tehno-
logii informaţionale, modelare, fotografie,
precum şi centrul de tehnologii şi design
3D. În vara anului 2006 a fost finalizat noul
corpus şcolar ce găzduieşte 13 laboratoare

ştiinţifice noi şi o sală de mese modernă.
În 2008 a fost refăcută clădirea în care se
află clasele elevilor mari din A-Levels,cen-
trul medical, magazinul şcolii, centrele
pentru dezvoltare profesională şi sălile de
odihnă.

Caterham School oferă o pregătire şcolară
excelentă în programele GCSE şi A-Levels.
În ultimii ani şcoala a ocupat poziţii frunta-
şe în topul celor mai bune şcoli engleze cu
regim de pensiune . În anul 2009 elevii din
A-Levels au obţinut rezultate foarte bune
la examenele finale: 52 de absolvenţi au
obţinut mai mult de trei note de „A“(exce-
lent), 18 au obţinut mai mult de patru note
de “A”, 7 au cinci de “A” iar un elev are “A”
la şase materii. Această statistică arată că
82% din absolvenţi au fost admişi la uni-
versităţi de top din Marea Britanie: 9 sunt

Scurt istoric și descriere

Programe Academice

studenţi la Oxford şi Cambridge, 4 - la Im-
perial College, 2 - la St.Andrews şi 8 - la
University College London.

GCSE - programul şcolar include opt ma-
terii obligatorii şi trei opţionale. Cei mai
mulţi elevi se prezintă la zece examene
pentru GCSE.

A-Levels - toţi elevii sunt obligaţi să alea-
gă minimum patru materii în primul
an,continuînd cu trei în cel de-al doilea. Se
pune accent pe pregătirea individuală şi
cercetare, sub conducerea unui îndrumă-
tor personal şi a directorului activităţii şco-
lare.

Limba engleză ca limbă străină

Şcoala oferă pregătire lingvistică supli-
mentară elevilor străini, care reprezintă
12% din numărul total de elevi. În A-Levels
elevii sunt pregătiţi pentru examenul
IELTS.

Şcoala deţine trei cămine, aflate pe terito-
riul campusului şcolar.

Beech Hanger House este destinată fetelor
şi se află vis-à-vis de clădirea principală a
şcolii, în apropiere de complexul sportiv.

Townsend şi Viney House sunt cămine pen-
tru fete şi ocupă primul şi al doilea etaj al
clădirii principale.

Elevii mai mari sunt cazaţi în camere indivi-
duale sau duble, cele mai multe cu baie pro-
prie. Elevii mai mici sunt cazaţi în camere
spaţioase, cu 4 până la 6 paturi.

Sport 
Caterham School este renumită prin tradi-
ţiile în domeniul sportului, încercând să
ofere fiecărui elev posibilitatea de a-şi
dezvolta la maximum calităţile fizice. 

Sunt oferite peste 18 tipuri de sporturi -
rugby, hochei şi cricket fiind cele mai po-
pulare în rândul băieţilor, baschet, tenis şi
lacrosse în rândul fetelor.

Elevii pot folosi terenurile de joacă deschi-

Activitati extrascolare

Cazare
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Vârsta elevilor: 3 -18 ani
Vârsta elevilor în regim de pensiune: 11-18 ani
Numărul total de elevi: 793 
Numărul de elevi în regim de pensiune: 165
Numărul de elevi străini: 90 

Programe academice:
- GCSE
- A Levels 

Cerinţe:
- Foaie matricolă cu notele din ultimii trei ani
- Teste la limba engleză şi matematică (la sediul

Integral) şi interviu
- Candidaţii pentru A-Levels susţin un test la disci-

plina pe care o vor studia

Taxe: 2009 / 2010

Taxe pentru elevii în regim de pensiune:
• Până la GCSE - 23 469 lire sterline / an
• A-levels - 24 741 lire sterline / an

- Taxă de înscriere: 100 lire sterline
- Depozit: 1 000 lire sterline (rambursabil)

Informaţii generale

Tip:
-Mixtă
-Şcoală privată cu regim de zi
sau de pensiune, în funcţie de
forma de învăţământ
Aeroportul cel mai apropiat:
Londra Gatwick -20 min
Londra Heathrow -45 min 

Localizare:
Caterham, Surreyse tot anul precum şi centrul sportiv aco-

perit cu bazin de înot. Antrenori calificaţi
organizează antrenamente de atletism,
baschet, badminton, canotaj, cricket, cross,
fitness, fotbal, golf, gimnastică, hochei,
netball, rugby, iahting, tir, squash, înot, vo-
lei , echitaţie, tenis de câmp şi de masă.

Şcoala are 21 de grupuri muzicale şi peste
30 de cluburi de interese, ce oferă posibili-
tăţi diversificate de petrecere a timpului li-
ber.

Elevii pot să se îndeletniceasca cu teatru,
fotografie, ceramică, balet, dansuri, şah,
circ, ţesătorie, sporturi acvatice şi multe al-
tele. Cluburile de matematică, chimie, limbi
străine, tehnologii informationale şi dezba-
teri sunt locul perfect pentru aprofundarea
cunoştinţelor.

Pentru elevii în regim de pensiune sunt or-
ganizate excursii la Londra cu vizitarea
obiectivelor turistice, petreceri în parcuri
de distracţii, paintball şi altele.

În fiecare an se organizează o excursie de
cinci zile la Paris, Bruxelles sau Amsterdam.

Şcoala acordă burse de studiu pentru re-
zultate şcolare deosebite şi aptitudini artis-
tice sau sportive. Cuantumul bursei de stu-
diu este de până la 50% din valoarea taxei,
iar cea pentru sport şi artă - până la 25%.

Candidaţii trebuie să aibă rezultate exce-
lente la limba engleză, matematică şi ştiin-
ţe naturale şi să se prezinte cu succes la
examenele de admitere şi la interviu. Cei
care doresc să primească bursă pentru
sport sau artă trebuie să prezinte o reco-
mandare din partea profesorului de spe-
cialitate, portofoliu, diplome sau premii
obţinute la competiţii şi concursuri. Se do-
reşte ca aceştia să se implice activ în clu-
burile de activităţi extraşcolare.

Artă

Burse de studiu
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Programe

• Tutori

Taxe:

Taxe pentru elevii în regim de pensiune: 490 lire
sterline/semestru

-Depozit pentru cheltuielile efectuate: 1000 lire
sterline/an

-Cazare în familie-gazdă, pensiune completă - 35
lire sterline/zi

-Cazare părinte în familie- gazdă - 50 lire
sterline/noapte

Informaţii generale

Aeroportul cel mai apropiat:
Londra Gatwick

Localizare:
Hurstpierpoint, 
Essex (vest)

Tip:
-Mixtă

Alegerea corectă

Marea Britanie

Bright World Guardianships

Bright World Guardianships a fost fondată
în anul 2000 şi este situată în sudul Angliei,
în ţinutul Essex. Obiectivul principal al or-
ganizaţiei este acordarea de ajutor şi consi-
liere elevilor şi studenţilor străini care stu-
diază în Marea Britanie pentru adaptarea
cât mai rapidă la sistemul de învatamânt şi
la modul de viaţă britanic. Compania acti-
vează ca tutore şi este acreditată de Aso-
ciaţia organizaţiilor de tutori din Anglia
(AEIGS). O echipă formată din profesionişti
oferă servicii de calitate şi se îngrijesc de li-
niştea, siguranţa, şederea cât mai plăcută
în Anglia a elevilor şi informarea părinţilor.
Compania se dezvoltă permanent şi oferă
servicii tutoriale pe teritoriul întregii ţări:
Londra, Bristol, Bath, Celtham, Cambridge,
Oxford, Sussex, Surrey, Kent, Bedford, Nor-
folk, Somerset, Devon, Redding şi Beckin-
ghamshire.

Majoritatea şcolilor engleze cu regim de
pensiune pretind ca toţi elevii străini să ai-
bă un tutore cu domiciliu permanent în
Marea Britanie şi care să fie împuternicit
de părinţi să intervină în caz de nevoie.
Bright World Guardianships se ocupă de
copii din prima lor zi în Marea Britanie iar
pe toată durata şederii acestora acordă
sprijin şi consiliere în diverse situaţii.

- Stabilirea contactului cu şcoala la care în-
vaţă copilul şi menţinerea legăturii cu con-
ducerea şi profesorii şcolii
- Transfer de la/până la aeroport
- Asigurarea de familie gazdă
- Întocmirea de rapoarte regulate privind
dezvoltarea academică a elevilor şi infor-
marea despre starea lor psihică şi emoţio-
nală
- Telefon 24/24 în caz de urgenţă
- 2 vizite în timpul anului şcolar
- Acordarea de ajutor părinţilor pe parcur-
sul vizitelor în Marea Britanie, transfer şi
cazare
- Menţinerea contactului permanent între
şcoală, elevi şi părinţi

Serviciile suplimentare oferite în schimbul
unei taxe separate sunt:
- Pariciparea la activităţile şcolare şi la în-
tânlirile cu părinţii organizate de şcoală
- Organizarea de cursuri de limbi străine
pe perioada vacanţelor
- Îndeplinirea unor angajamente suplimen-
tare de către familia gazdă

Coordonator local
Bright World a construit o reţea excelentă
de coordonatori locali proprii care locuiesc
în apropiere de şcolile-pensiune şi au con-
tact cu elevii, şcoala şi familia gazdă. Coor-
donatorul se întânleşte cu copiii în ziua so-
sirii şi cel puţin o dată în timpul anului şco-
lar. El menţine legătura cu aceştia prin
poşta electronică şi telefon şi intocmeşte
rapoarte detaliate pentru părinţi.

Şcolile-pensiune sunt închise în anumite
zile ale anului şcolar şi pe perioada vacan-
ţelor de la mijlocul şi sfârşitul semestrului.
Dacă în acest timp elevii străini nu se în-
torc acasă, pot fi cazaţi la familii gazdă, ca-
re asigură cazare şi hrană. Bright World
dispune de o reţea de familii selecţionate
cu atenţie, care locuiesc 

în apropierea şcolilor şi asigură o atmosfe-
ră prietenoasă şi plăcută. Toate familiile
sunt verificate dinainte şi trebuie să înde-
plinească anumite criterii. Ele sunt supuse
unor interviuri şi li se cere certificat de ca-
zier juridiciar. Părinţii primesc o descriere
detaliată a familiei alese şi o pot vizita în
orice moment. Familiile gazdă au obligaţia
să ducă copiii la şcoală şi să-i aducă.

La cererea părinţilor, Bright World organi-
zează servicii de intâmpinare a elevilor la
aeroport şi de însoţire la întoarcerea acasă.
Transferul se realizează de şoferi licenţiaţi.
Înaintea fiecărei călătorii, părinţii primesc
informaţii detaliate despre şofer precum şi
numerele de telefon de contact.

Transfer

Scurt istoric și descriere
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Pachetul stand. de servicii oferite include:

Familie gazdă
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Vârsta elevilor: 7-18 ani
Numărul elevilor englezi: 80%
Data de începere a anului şcolar: septembrie
Programe academice: 
-GCSE
-A-levels

Cerinţe pentru candidaţii din străinătate: 
- Foaie matricolă cu notele din ultimii trei ani
- Examene la limba engleză şi matematică (se sus-

ţin la sediile Integral)

Taxe: 2009 / 2010
Taxe pentru elevii în regim de pensiune: 
15 450 - 17 550 lire sterline/an

Marea Britanie

Chase Academy

Informaţii generale

Tip:
- Mixtă
- Şcoală privată cu regim de

zi şi de pensiune

Aeroportul cel mai apropiat:
Manchester şi Brimingham

Localizare:
Cannok, lângă Brimingham

Chase Academy este o şcoală privată, fon-
dată în anul 1979, a cărei clădire veche din
1879 se află în ţinutul Cannok Chase, între
vastele câmpii ale regiunii Stafordshire. În
apropiere se află oraşul istoric Lichfield.

Şcoala se află la mică distanţă de gara şi au-
togara Cannok, situate între Regly şi Brimin-
gham. Cele mai apropiate aeroporturi sunt
Manchester şi Brimingham. Şcoala este mo-
dernă şi oferă o instruire de calitate. Aceas-
ta a păstrat ce este mai bun din metodele
engleze tradiţionale de învăţare şi educă ti-
nerii în spiritul unor virtuţi precum onestita-
te şi hărnicie.

Programa şcolară imbină pregătirea teoreti-
că temeinică cu un număr mare de activităţi
extraşcolare. La Chase sunt admişi elevi cu
vârste diferite - de la învăţământ primar pâ-
nă la învăţământ general. Profesorii monito-
rizează elevii pe tot parcursul instruirii, de la
o vîrstă fragedă până la inscrierea la univer-
sitate. Atmosfera familială caldă contribuie
la dobândirea unei educaţii şi maniere ale-
se. Obiectivul principal îl constituie dezvol-
tarea întregului potenţial al fiecărui copil. Ti-
nerii sunt motivaţi să lucreze cu perseveren-
ţă iar eforturile le sunt preţuite şi recompen-
sate.

Chase Academy oferă programe academice
echilibrate, flexibile, cu posibilitatea alegerii
dintr-un număr mare de materii - GCSE şi A-
Levels.

Se studiază un anumit număr de discipline
obligatorii ce asigură pregătirea de bază ne-
cesară - limba engleză, matematică, limbi
străine, ştiinţe umaniste şi naturale, artă şi
educaţie fizică. Disciplinele speciale se stu-
diază în noul corpus al şcolii care deţine la-
boratoare dotate modern şi centru de infor-
matică în care se ţin cursurile practice. Ele-
vii pot urma cursuri suplimentare şi pot ob-
ţine consiliere la alte discipline, în funcţie de
nevoile individuale ale fiecăruia.

Elevii primesc o pregătire excelentă şi cei
mai mulţi continuă în A-levels. Ei aleg 3 dis-
cipline, în funcţie de viitoarea orientare pro-
fesională şi la sfârşitul celui de-al doile an
susţin examenele de stat, care le permit să
se înscrie la universitate. Procentul elevilor
cu rezultate bune la examene este mare -
98% din absolvenţi îşi continuă studiile la di-
ferite instituţii de învăţământ superior.

Şcoala dispune de pensiune în care locuiesc
şi elevii englezi şi cei străini. Numărul mic
de elevi permite crearea unui mediu fami-
lial plăcut. Tutorii se ocupă de siguranţa ele-
vilor, oferă sprijin şi consiliere în timpul pro-
cesului de învăţare şi în diverse situaţii.

Elevii au posibilitatea să practice atletism,
badminton, baschet, cricket, aerobic, gim-
nastică, hochei, rugby, tenis, înot şi altele.
Elevilor mai mari le este oferită o ofertă mai
bogată. Elevii participă la diferite concursuri
sportive locale şi naţionale.

În timpul liber, elevii au posibilitatea să-şi
dezvolte aptitudinile în diferite domenii şi
să se înscrie in cluburile de muzică, teatru şi
dansuri. Participarea la diferite spectacole
constituie o experienţă valoroasă şi conferă
încredere în manifestarea talentelor. Con-
stant se organizează vizite la muzee, con-
certe şi teatru. Excursiile şi competiţiile or-
ganizate după modelul Duke of Edinburgh
Awards au ca scop lărgirea concepţiilor,
educarea în spiritul toleranţei şi al creativită-
ţii.

Şcoala oferă activităţi muzicale suplimenta-
re. Elevii pot să primească lecţii individuale
la câteva instrumente muzicale şi să se în-
scrie în orchestra şcolii. Corul şcolii şi gru-
purile de instrumente au activităţi constan-
te în timpul anului şi participă la spectacolul
anual ce se desfăşoară într-o sală de 500 de
persoane.

Teatrul este şi el o componentă importantă

Scurt istoric și descriere

Programe Academice

GCSE

A-levels / Sixth Form

Cazare

Sport

Activitati extrascolare

a programei şcolare. Spectacolele anuale
constituie locul perfect de manifestare a tru-
pei de taetru.

Chase oferă şi alte posibilităţi de manifesta-
re a talentelor artistice ale elevilor: olărit,
desen, modelaj şi altele, folosind tehnică
modernă.

Şcoala acordă burse de până la 50% din ta-
xa anuală de studiu pentru rezultate acade-
mice deosebite.

Burse de studiu
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Dulwich College

Dulwich College a fost fondat în anul 1619,
cu aprobarea scrisă a regelui James I. Şcoala
deţine clădiri străvechi, dispuse pe o supra-
faţă de 60 de acri în cartierul cu acelaşi nu-
me din sudul Londrei, la 8 km de centru.
Colegiul se mândreşte cu realizările deose-
bite ale băieţilor ce ocupă primele locuri în
topurile academice şi cu admiterea extrem
de selectivă a noilor elevi. În anul 2009 no-
tele maxime obţinute la A-Levels sunt în
proporţie de 90,4%, iar peste 95% din ab-
solvenţi sunt admişi la cele mai prestigioase
universităţi engleze şi americane - 6 la Ox-
ford şi Cambridge, 3 - la Imperial College, 4
- la UCL.

Dulwich College se mândreşte cu cele trei
biblioteci cu peste 32 000 de volume, cu
publicaţiile specializate şi periodice şi re-
ţeaua de calculatoare cu acces permanent
la internet. Baza şcolară include 16 labora-
toare dotate modern, o sală de conferinţe şi
un centru de informatică. Centrul de artă
oferă posibilităţi excelente pentru dezvolta-
rea potenţialului artistic al elevilor talentaţi.
Muzica ocupă un loc important în educaţia
băieţilor. Complexul muzical include un stu-
dio de înregistrare modern şi o sală de con-
certe cu 450 de locuri.

Şcoala dispune de un centru medical dotat
cu echipament modern.

Obiectivele cadrelor didactice sunt asigu-
rarea unei vaste pregătiri ştiinţifice şi dez-
voltare multilaterală a talentelor artistice
ale elevilor, formarea lor ca persoane cu un
moral ridicat, gândire pozitivă şi simţul
responsabilităţii. Toţi băieţii sunt stimulaţi
să dobândească o gândire critică şi inde-
pendentă, punându-se accent pe dezvola-
rea lor intelectuală şi personală şi pe pre-
gătirea pentru inscrierea la universitate. În-
trucât locurile la colegiu sunt limitate, ele-
vii străini trebuie să-şi depună documente-
le pentru admitere cu un an înainte. Pro-
gramele şcolare sunt flexibile şi permanent
îmbogăţite. Elevii au îndrumatori care răs-
pund de programul şcolar şi de dezvolta-
rea lor individuală.

Programul e alcătuit astfel încât să îndepli-
neasca cele cinci priorităţi ale pregătirii:

-o mare varietate de materii în domenii di-
ferite: lingvistică, matematică, ştiinţe natu-
rale şi sociale, tehnologii, cultură, educaţie
fizică, creativitate, etică şi morală

-echilibru

-orientare practică

-flexibilitate

-bază şcolară dotată modern

Se doreşte ca toţi elevii să învete limba en-
gleză, literatură, matematică, fizică, chimie,
biologie şi limba franceză. Alegerea mate-
riilor din A-levels depinde de rezultatele
obţinute la examene. Elevilor străini le sunt
oferite cursuri suplimentare de limba en-
gleză pentru perfecţionarea competenţe-
lor lingvistice şi îmbogatirea vocabularului
în domeniul istoriei, geografiei şi altele.

În primul an elevii studiază 5 materii din
nivelul AS, din care o materie de cultură
generală plus patru la alegere din totalul
de 25 de discipline. Instruirea generală ga-
rantează dobândirea unei solide şi vaste
pregătiri, combinată cu studiul artei, ştiin-
ţelor umaniste şi sociale . Cele mai multe
materii sunt în conformitate cu programul
şcolar din A-Levels, iar programul de ştiin-
ţe clasice şi artă este în întregime elaborat
după programul universitar de pregătire al
Cambridge. În al doilea an A2-Levels, ele-
vii continuă să studieze cel puţin trei ma-
terii din cele opţionale, cu care se prezintă
la examenele de stat. Cei care doresc să
candideze la universităţile Cambridge şi
Oxford pot să urmeze cursuri suplimenta-
re.

Şcoala dispune de trei campusuri, fiecare
având un administrator care locuieşte îm-
preuna cu familia. Băieţii cu vârsta de până
la 16 ani sunt cazaţi în Orchard House, în
camere mici şi confortabile. Băieţii mai

Cazare

Scurt istoric și descriere

Programe Academice

GCSE

A-levels

mari locuiesc în camere individuale, în
Blew House şi Ivyholme, care oferă tot
confortul necesar pentru pregătire. Elevii
iau masa în sala de mese comună, fiecare
casă având bucătărie dotată corespunzător
şi aflată tot timpul la dispoziţia elevilor.
Unul din avantajele colegiului este că ad-
ministratorii se îngrijesc nu numai de con-
fortul băieţilor, ci şi supraveghează prema-
nent progresul lor şcolar. În pensiunea co-
legiului locuiesc aproximativ 100 de băieţi,
o parte fiind străini, fapt ce creează o at-
mosferă unică, de toleranţă şi întelegere.

În timpul liber elevii pot să se ocupe cu di-
versele activităţi pe care le oferă cluburile
de interese. Colegiul dispune de o bază de
recreere în South Welles, care a fost mo-
dernizată şi unde se desfăşoară cursuri în
mijlocul naturii. Disciplinele şcolare sunt
îmbinate cu nenumărate excursii. În timpul
anului şcolar sunt organizate expediţii şti-
inţifice, culturale şi sportive de schimb de
experienţă cu colegiul internaţional din
Fouquet, Tailanda. Toţi tinerii din clasele
superioare fac parte din prestigiosul Alleyn
Club care are peste 7500 de membrii şi ca-
re poartă numele fondatorului colegiului,
Edward Alleyn. Ei au dreptul să facă parte
din cluburile de criket şi fotbal, alături de
bancheri, cercetători şi scriitori renumiţi.

Sportul ocupă un loc important în viaţa
colegiului. Baza sportivă bogată include un
bazin acoperit, sală de sport, piste pentru
alergare, terenuri în aer liber ce pot fi folo-
site tot anul, bază de canotaj pe râul Tami-
sa şi altele. Băieţii sunt încurajati să partici-
pe la diverse activităţi sportive precum fot-
bal, atletism, baschet, şah, cricket, tenis, în-
ot, etc. şi să-şi îmbunătăţească nu doar
condiţia fizică, ci şi să-şi dezvolte spiritul
competitiv.

Sport

Activitati extrascolare
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Vârsta elevilor: 7 – 18 ani
Vârsta elevilor în regim de pensiune: 11 – 18 ani
Numărul total de elevi: 1441 
Numărul de elevi în regim de pensiune: 200
Numărul de elevi străini: 115

Programe academice: 
- GCSE
- A Levels 
- Cursuri de vară de lb. străine

Cerinţe pentru candidaţii din străinătate: 
• Foaie matricolă cu notele din ultimii trei ani
• GCSE - Teste la limba engleză, matematică, Ver-

bal Reasoning Test sau test de engleză uzuală,
interviu

• A-Levels - limba engleză, teste de admitere la
materiile care vor fi studiate

Taxe: 2009 / 2010
Taxe pentru elevii în regim de pensiune: 27 330 lire
sterline

Taxă de înscriere: 150 lire sterline

Depozit: 900 lire sterline

Muzică
Activităţile muzicale se desfăşoară în clădi-
rea special construită şi corespunzător do-
tată a şcolii de muzică, ce face parte din
colegiu. Complexul include 23 de săli, in-
clusiv studio de sunet, oferind un standard
ridicat şi condiţii excelente. Elevii talentaţi
pot să-ţi manifeste calităţile interpretative
în muzica de cameră,de operă, cor sau or-
chestră, cu care participă la diferite con-
certe în cadrul şi în afara şcolii.Toţi elevii
primesc lecţii gratis la instrumentele cu
coarde sau de suflat şi se pot înscrie la una
din cele 24 de formaţiuni muzicale. Cei mai
buni se pot înscrie în clase specializate.

Artă teatrala

Dulwich se bucură de o reputaţie excelen-
tă în domeniul teatral. Anual sunt pregătite
aproximativ 25 de spectacole pentru vârste
diferite. Colegiul dispune de un teatru pro-
priu cu o capacitate de 250 de locuri, ex-
tins şi renovat în ultimii ani şi care oferă
condiţii pentru repetiţii şi studiu. Elevii
sunt încurajati să-şi dezvolte şi să-şi per-
fecţioneze aptitudinile artistice. Ei pun în
scenă nu doar spectacole proprii în Royal
National Theatre sau Centrul Internaţional
Shakespeare, ci şi participă la reprezentaţii
interne ale Teatrului National de Tineret
sau James Allen’s Girls School.

Colegiul acordă burse şcolare pentru re-
zultate deosebite în cuantum de până la
10 - 30% din taxa de studiu. Deasemenea,
se acordă burse pentru muzică, artă sau
sport.

Artă Burse de studiu

Informaţii generale

Tip:
-Şcoală de băieţi
-Şcoală privată cu regim de zi
sau de pensiune, în funcţie de
forma de învăţământ
Aeroportul cel mai apropiat:
Londra Heathrow
Londra Gatwick

Localizare:
South London
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Kent College

Colegiul oferă peste 20 de materii din do-
menii diferite. Elevii au la dispoziţie consi-
lieri şcolari care îi sprijină în alegerea co-
rectă a materiilor, în funcţie de capacităţile
şi interesele fiecăruia. Centrul de orientare
profesională oferă consultanţă şi organi-
zează întâlniri cu reprezentanţii diferitelor
universităţi.

International Study Center

Oferă studiu intensiv de limba engleză ele-
vilor străini al căror nivel nu este suficient
pentru a incepe cu programul de bază.
Elevii se integrează foarte repede în me-
diul şcolar deoarece locuiesc şi învata îm-
preuna cu elevii de aceeaşi vârstă din
şcoala primară. Prima etapă a instruirii vi-
zează perfecţionarea competenţelor lin-
gvistice, studierea matematicii şi a termi-
nologiei diferitelor discipline, iar etapa ur-
mătoare constituie trecerea firească la
programul academic de bază.

A-levels

Kent College a fost fondat în anul 1885, iar
din 1970 este şcoală mixtă cu formă de în-
vatamânt la zi şi în regim de pensiune. Este
situat în comitatul Kent şi cuprinde două
baze şcolare - şcoală primară şi gimnaziu,
aflate la aproximativ o milă una de cealal-
tă. Şcoala primară este situată în apropie-
rea aşezării pitoreşti Harbledown, iar cole-
giul se află în împrejurimile oraşului istoric
Canterbury din sud-estul Angliei. Londra
este la doar o oră de mers cu trenul, iar
portul şi tunelul La Mancha la doar 20 de
minute de mers cu maşina.

Kent College se deosebeşte prin atmosfera
prietenoasă şi plăcută. Părinţii sunt în legă-
tură permanentă cu personalul şcolii, iar
pregătirea solidă a consilierilor constitue o
garanţie pentru progresul fiecărui elev.
Sportul, muzica ,arta şi celelalte activităţi
extraşcolare sunt extrem de populare şi
oferă multiple posibilităţi de manifestare.

Programul academic este flexibil, în con-
formitate cu cerinţele instituţiilor de stat şi
cu nevoile individuale ale fiecărui elev.
Aproape 50% din rezultatele de la exame-
nele GCSE sunt maxime, iar peste 62% din
elevii de la A-Levels au notele A şi B şi sunt
acceptaţi la universitate de la prima aplica-
re.

Elevii îsi încep studiile după programul ge-
neral de învăţământ şi se pregătesc la no-
uă sau zece materii, la care susţin examene
finale. Elevilor străini le sunt oferite supli-
mentar cursuri de limba engleză.

GCSE

Programe AcademiceScurt istoric și descriere
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Vârsta elevilor: 3 -18 ani
Vârsta elevilor în regim de pensiune: 11-18 ani
Numărul total de elevi: 457 
Numărul de elevi în regim de pensiune: 160
Numărul de elevi străini: 140 

Programe academice:
- GCSE
- A Levels
- International Baccalaureate /septemb. 2010 ani/
- International Study Centre /ISC/

Cerinţe:
- Foaie matricolă cu notele din ultimii trei ani
- Teste la limba engleză şi matematică pentru toţi

elevii (se susţin la sediul Integral)
- Non Verbal Reasoning Test - pentru elevii cu vâr-

sta de 15 ani

Taxe: 2009/2010
Taxe pentru elevii în regim de pensiune - 24 690 li-
re sterline / an:
• pentru cei cu vârsta cuprinsă între 7 -8 ani - 24

690 lire sterline /an
• pentru cei cu vârsta cuprinsă între 9 -13 ani - 25

026 lire sterline / an
• ISC - de la 28 020 la 28 356 lire sterline / an

Taxă de înscriere: 100 lire sterline

Depozit: 1500 lire sterline (rambursabil)

Pe teritoriul şcolii sunt două campusuri
pentru fete - School House şi Guilford
House şi două pentru băieţi - Wesley Hou-
se şi Austen House. Aici locuiesc şi respon-
sabilii care asigură ordinea, siguranţa şi li-
niştea elevilor. Atmosfera este una familia-
lă, iar respectul şi toleranţa stau la baza re-
laţiilor de prietenie dintre copii. Cei mici
sunt cazaţi în camere cu până la patru pa-
turi, în timp ce majoritatea elevilor din A-
Levels au la dispoziţie camere individuale.
În fiecare cămin există o cameră comună
de recreere cu televizor şi loc de joacă, bu-
cătărie dotată corespunzător şi sală de
studiu. În zilele libere se organizează di-
verse activităţi distractive, ieşiri la teatru şi
la cumpărături în Londra, plimbări în Kent
şi excursii în puncte turistice.

Centrul medical este tot timpul la dispozi-
ţia elevilor.

Colegiul oferă multiple posibilităţi de pe-
trecere a timpului liber, elevii putând să se
înscrie în diverse cluburi de interese. O
achiziţie insemnată a şcolii este ferma pro-
prie, unde elevii se ocupă cu creşterea ani-
malelor şi câştigă anual premii la expoziţii-
le dedicate crescătorilor de animale.

Elevii iau parte activ la diferite acţiuni de
binefacere, organizate la nivel local şi na-
ţional. Kent College este un participant tra-
diţional la popularul program pentru tine-
ret Duke of Edinburgh Award, al cărui scop
este dezvoltarea de noi aptitudini , descur-
carea în situaţii deosebite, formarea calită-
ţilor de lider şi lucrul în echipă. Pentru anul
următor au fost planificate expediţii în No-
ua Zeelandă şi în parcul naţional Yellow-
stone din SUA.

Şcoala deţine echipament şi terenuri spor-
tive excelente care se folosesc tot timpul
anului pentru antrenamente şi concursuri.
Există terenuri de rugby, netball, criket, ho-
chei pe iarbă, un bazin de înot, terenuri de
tenis şi piste pentru atletism. Complexul
sportiv oferă terenuri în aer liber pentru
baschet, volei, badminton, o sală de gim-
nastică şi un studio de dansuri.

Centrul muzical recent construit oferă con-
diţii deosebite pentru repetiţii şi pentru
desfăşurarea concertelor susţinute de co-
rul , orchestra şi formaţia de jazz a şcolii.

Ansamblul teatral se află în centrul comu-
nităţii şcolare şi în fiecare an sunt pregătite
noi reprezentaţii.

Dansurile se bucură de o popularitate
crescută în rândul elevilor, care pe lângă
stăpânirea diferitelor stiluri, se implică ac-
tiv şi în coregrafie.

Conducerea şcolii acordă burse pentru re-
zultate şcolare excelente şi pentru talente
deosebite în domeniul artei, muzicii şi
sportului. Candidaţii completează formula-
re speciale şi în luna ianuarie se prezintă la
examenele de admitere, clasificarea făcân-
du-se în funcţie de rezultatele obţinute. În-
drumatorii diferitelor departamente artisti-
ce fac evaluări individuale pe care le pre-
zintă directorului.

Cazare Sport

Artă

Burse de studiu

Activitati extrascolare

Informaţii generale

Tip:
-Mixtă
-Şcoală privată cu regim de zi şi
de pensiune, în funcţie de for-
ma de învăţământ
Aeroportul cel mai apropiat:
Londra Heathrow
Londra Gatwick

Localizare:
Canterbury, Kent
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King Edward's School, Witley

Şcoala se mândreşte cu realizările deosebite
ale elevilor săi. Pentru anul 2009 reuşita ge-
nerală la examenele IB este de 34,2 puncte,
adică peste nivelul mediu pe ţară (30 de
puncte): 25% din elevi au obţinut peste 40
de puncte din maximul de 45, 35% din nu-
mărul total de elevi au trecut cu succes exa-
menele finale pentru IB şi A-levels, 79% din-
tre cei ce s-au prezentat la A-Levels au no-
tele A şi B, iar aproape jumătate din cei ce s-
au prezentat la IB au notele maxime 6 şi 7.
Elevii din şcoala generală învata toate mate-
riile din programul obligatoriu al sistemului
britanic, o importanţă deosebită acordîndu-
se studierii limbilor străine. Se oferă france-
za, germana şi latina. Programul şcolar
abundă în excursii şi vizite culturale ce con-
tribuie la îmbogatirea cunoştinţelor, precum
şi la dezvoltarea personală a fiecărui elev.

Elevii învata în mod obligatoriu limba en-
gleză, matematică, două ştiinţe exacte şi
un curs scurt de religie, iar cei mai mulţi
aleg suplimentar literatura engleză şi limbi
moderne. Pe plan artistic, se pot specializa
în desen, tehnoredactare, ceramică sau fo-
tografie. Cursurile de design şi tehnologii
sunt axate pe rezistenţa materialelor, ţesă-
turi şi artă culinară. Ariile separate, de un-
de se aleg alte materii, sunt structurate în
conformitate cu nevoile individuale ale
elevilor, însa programul şcolar este echili-
brat astfel încât să nu împiedice realizarea
lor viitoare.

Şcoala oferă un număr mare de materii de
cultură generală care se pot studia în pro-
gramul A-Levels. Suplimentar se pot studia
şi o serie de materii cu orientare practică,
precum economie, politică, ştiinţe de afa-
ceri, electronică şi tehnologii informationa-
le. Toţi elevii urmează un curs specializat
cu scopul de a se familiariza cu viaţa de
după şcoală şi cu condiţiile privind susţine-
rea examenelor finale.

Cursul este destinat elevilor străini cu vâr-
sta de 15 ani care doresc să-şi continue
studiile în programul IB. Întrucât există o
singură grupă şi locurile sunt limitate, se

Pre-IB

Programe Academice

A-levels

GCSE

Înca de la fondarea sa din anul 1553 King
Edwars’s School funcţionează ca şcoală
mixtă şi încearca să ofere posibilităţi egale
şi condiţii deosebite pentru dezvoltarea in-
telectuală, spirituală, emoţională, socială şi
culturală a tuturor elevilor. Şcoala imbină
valorile tradiţionale ale educaţiei britanice
cu realizările ştiinţifice contemporane. O
importanţă deosebită se acordă nevoilor
individuale ale fiecărui elev, din comunita-
tea şcolară făcând parte şi copii cu necesi-
tăţi educaţionale speciale. Elevii învata într-
o atmosferă plăcută şi destinsă, în care co-
operarea, respectul reciproc şi libera expri-
mare sunt extrem de preţuite. Datorită
condiţiilor excelente de studiu şi
cazare,elevii străini se integrează cu suc-
ces.

King Edward’s School este situată într-un
ţinut pitoresc , la distanţă de doar 10 mile
la sud de Gilford, în apropiere de graniţa
provinciilor Surrey şi Sussex şi la aproxima-
tiv 50 de minute de centrul Londrei. Apro-
pierea de ţărmul sudic al Oceanului Atlan-
tic şi de cele două cele mai mari aeropor-
turi internaţionale din Anglia o transformă
în locaţia perfectă, preferată de mulţi elevi
străini.

Întreaga bază şcolară este construită şi
adaptată pentru folosirea egală de grupu-
rile mixte de fete şi băieţi, iar clădirile- ge-
mene unice au intrări separate, dar camere
de zi şi bucătării comune. La dispoziţia ele-
vilor sunt terenuri de joacă în aer liber
pentru hochei şi tenis de câmp şi o sală de
mese modernă.

Şcoala are un centru informational alcătuit
din bibliotecă cu peste 13000 de volume,
materiale audio şi video şi department ICT
cu acces la internet şi intranet, reţea inte-
rioară de calculatoare şi diferite surse de
informaţii.

La King Edward’s School se pune accentul
pe folosirea în masă a tehnologiilor infor-
maţionale pe parcursul întregului proces
de învatare prin “programul laptop “ spe-
cializat. Toţi elevii de liceu au laptopuri
proprii , pe care le pot folosi oricând dato-
rită internetului prin fibră optică şi wireless
de pe teritoriul campusului.

Centrul medical este deschis non-stop şi,
pe lângă consultaţiile urgente şi regulate,
se efectuează diverse intervenţii şi operaţii
mai uşoare, precum şi proceduri speciale
pentru astm. În caz de nevoie sunt progra-
mate vizite la specialiştii interni.

Scurt istoric și descriere
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Vârsta elevilor: 11 – 18 ani
Vârsta elevilor în regim de pensiune: 11 – 18 ani
Numărul total de elevi: 420
Numărul de elevi în regim de pensiune: 280
Numărul de elevi străini: 102

Programe academice: 
- GCSE
- A Levels 
- Pre-IB
- International Baccalaureate

Cerinţe pentru candidaţii din străinătate: 
• Foaie matricolă cu notele din ultimii trei ani
• Examen la limba engleză şi matematică
• Recomandare din partea profesorului

Taxe: 2009 / 2010
Taxe pentru elevii în regim de pensiune: 23 280 lire
sterline

Taxă de înscriere: 100 lire sterline (nerambursabil)

Depozit pentru confirmarea locului: 300 lire sterline

Taxă administrativă pentru studenţii străini: 2 328
lire sterline (doar pentru elevii nou inscrişi)

Taxe suplimentare:
Limba engleză pentru străini - 417 lire sterline pen-
tru 1 oră individuală/săptămână

Informaţii generale

Tip:
-Mixtă
-Şcoală privată cu regim de zi şi
de pensiune, in funcţie de forma
de învatamânt
Aeroportul cel mai apropiat:
Heathrow - 45 min
Londra Gatwick - 45 min 

Localizare:
Sud- Vestul Angliei

recomandă înscrierea din timp. Acesta este
un program de un an, ce are ca obiectiv
perfecţionarea competenţelor lingvistice
ale elevilor, familiarizarea cu terminologia
diferitelor materii şi dezvoltarea unei gân-
diri critice şi a studiului independent. În
program sunt incluse lecţii de limba engle-
ză şi a doua limbă străină (franceză, ger-
mană sau latină), o ştiinţă exactă, matema-
tică, istorie, geografie şi artă. Singura ma-
teriile la alegere este limba a doua, deter-
minată în funcţie de cunoştinţele anterioa-
re. Pentru cei care nu stăpânesc nicio lim-
bă din cele indicate se oferă cursuri supli-
mentare de limba engleză.

Obiectivul programului şcolar este să ofere
o pregătire aprofundată şi multilaterală în
domenii diferite. În funcţie de orientarea
profesională, elevii învata 3 materii la nivel
mediu şi 3 - la nivel ridicat. Planul indivi-
dual pentru fiecare elev este în conformita-
te cu cerinţele acestuia, progresul fiind în-
registrat în fiecare etapă a pregătirii. În pri-
mele săptămâni ale cursului există posibili-
tatea schimbării materiilor alese iniţial, în
caz că alegerea nu corespunde cu scopurile
şi intenţiile pentru înscrierea la facultate.

Şcoala pune la dispoziţie 4 clădiri-gemene
special construite, fiecare cu două intrări
separate. Spaţiile de cazare şi studiu sunt
seprate, dar cu incăperi comune la etajul
I,care pot fi folosite şi de fete şi de băieţi.
Clădirile- gemene Grafton şi Queens, Ed-
ward şi Tudor, Wakefield şi Elizabeth, Rid-
ley şi St.Bridget’s sunt aşezate pe suprafeţe
înverzite, înconjurate de parcuri. Fiecare
clădire are director, îndrumator şcolar şi
administrator, care se îngrijesc de siguran-
ţa şi odihna elevilor. Elevii mici locuiesc în
camere spaţioase şi confortabile, cu locuri
separate pentru studiu, în timp ce elevii
mari au locuri separate pentru pregătire.

Şcoala are un program functional pentru
tutori, ce acordă ajutor academic şi sprijin
în situaţii diferite. În acest mod se acţio-

nează preventiv şi problemele sunt depăşi-
te din timp. Fiecare elev se întâlneste o da-
tă pe săptămână cu tutorele personal.

King Edward’s School oferă un program
variat de activităţi extraşcolare, la care ele-
vii participă activ. La începutul fiecărui tri-
mestru ei aleg din largul spectru de activi-
tăţi fizice, culturale şi distractive, care le
oferă posibilitatea să participe la diferite
acţiuni sub paronajul ducelui de Edinburgh
şi care contribuie la formarea încrederii şi a
legăturilor de prietenie. Şcoala are multe
cluburi de interese printre care clubul de
creaţie literară, montaj foto, dansuri, gru-
purile de artă şi ceramică şi grupul de ex-
perţi muzicali. În diferite perioade ale anu-
lui sunt organizate excursii în locuri intere-
sante şi destinaţii turistice precum şi ieşiri
la concerte şi piese de teatru în Londra. În
zilele libere sunt organizate plimbări în
centrul de distracţii din Gilford şi în parcul
de aventuri Chesington.

Sportul ocupă un loc important în viaţa
elevilor. Cei mici fac sport de câteva ori pe
săptămână, iar cei mari - cel puţin o dată.
Şcoala oferă posibilităţi multiple pentru
practicarea sporturilor individuale şi de
echipă precum: cricket, fotbal, hochei, net-
ball, tenis de câmp, înot, polo de apă, iah-
ting, canoe, badminton, squash, golf, tir,
karate, atletism, şah şi altele.

Şcoala acordă burse şcolare pentru rezultate
foarte bune obţinute la examenele de în-
scriere. Suplimentar, elevii se prezintă la un
Verbal Reasoning Test şi interviu. Deaseme-
nea, se acordă burse specializate pentru
muzică şi artă copiilor talentaţi, care au avut
rezultate foarte bune la examenele generale
de inscriere. Candidaţii pentru bursele de ar-
tă plastică prezintă un portofoliu cu desene-
le proprii, susţin un test de desen suplimen-
tar şi interviu, iar cei pentru muzică se pre-
zintă la audiţii şi interviu.

Cazare

International Baccalaureate

Activitati extrascolare

Sport

Burse de studiu
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Kings Colleges

Programul de doi ani este oferit în Londra
şi Oxford şi e recunoscut ca „standardul de
aur“ pentru inscrierea la cele mai presti-
gioase universităţi din lume şi asigură nu
doar cunoştinţe aprofundate la materiile
alese, ci şi formează competenţe de învă-
ţare, gândire critică şi cercetare individua-
lă. Instruirea în grupe mici, sprijinul perma-
nent şi examenele practice regulate stau la
baza progresului rapid şi a rezultatelor
academice bune. Peste 30% din profesorii
colegiului din Oxford au doctoratul. În
funcţie de orientarea profesională sunt
elaborate programe individuale pentru fie-
care elev. Se aleg între 3 - 5 discipline. Pe
parcursul anului şcolar sunt oferite supli-
mentar lecţii de istorie universală a secolu-
lui al 20-lea, politică şi relaţii internaţiona-
le. Elevii pot să studieze materii practice
precum gândire critică, rezolvarea de pro-
bleme şi metode cantitative. Programul in-
clude şi lecţii de limba engleză, comunica-
re şi pregătire pentru examenul IELTS. O
parte importantă a planului de învăţământ
o constituie pregătirea individuală, proiec-
tele şi cercetările, esenţiale pentru reuşita
la universitate.

University Foundation Courses - min. 17 ani

De mulţi ani Kings Colleges oferă cele mai
bune cursuri de pregătire pentru inscrierea
la universitate. Acest program intensiv de
un an este cel mai rapid şi mai direct spre
studiile superioare şi este oferit la Bourne-
mouth, Londra şi Oxford. Sunt elaborate
următoarele cursuri de pregătire în diferite
direcţii:

Advanced Level Foundation

Acest pogram de un an este bazat în între-
gime pe planul şcolar A-Levels şi 

activităţile sunt conduse de aceiaşi profe-
sori. Este destinat elevilor motivati si res-
ponsabili, cu un potential academic ridicat,
care aspiră la universităţi de elită.

Art Foundation

Acest curs specializat este potrivit pentru
elevii care doresc să se specializeze in do-
meniul artei si al design-ului la universita-
te.

A-levels – min 16 ani

Kings Colleges sunt unul din principalele
grupuri de colegii internaţionale din Marea
Britanie care oferă programe specializate
pentru integrarea cu succes în sistemul de
învatamânt britanic şi pentru inscrierea la
universităţi engleze de elită. Înca de la fon-
darea lor, în anul 1957, se încearca asigu-
rarea de cursuri diverse, îmbinând bogate-
le tradiţii cu metodica contemporană in-
ovativă. Programele de pregătire lingvisti-
că sunt dintre cele mai bune şi garantează
un progres rapid şi eficient, în conformita-
te cu posibilităţile individuale. Kings Colle-
ges asigură o atmosferă caldă şi priete-
noasă, în care elevii ocupă locul central şi
primesc sprijin în fiecare etapă a dezvoltă-
rii.

Datorită colaborării fructuoase dintre Fre-
deric King şi Robert Watts, colegiul din
Bournemouth a fost primul care şi-a des-
chis porţile, în anul 1957; în 1966 a fost
deschisă baza din Londra iar doisprezece
ani mai târziu li se alătură Kings Colleges
din Oxford. Kings Colleges sunt pionieri în
instruirea elevilor străini.

Peste 75% dintre aceştia sunt acceptaţi la
universităţi de top din Anglia şi Scoţia.

Kings Bournemouth

Baza şcolară este situată la aproximativ 10
minute de mers pe jos de centrul Bourne-
mouth-ului, una din cele mai frumoase şi
mai atractive staţiuni maritime de pe teri-
toriul regiunii Dorset din sudul Angliei.Cele
două clădiri impresionante ale colegiului
se află într-o elegantă zonă de locuinţe şi
sunt înconjurate de grădini. La dispoziţia
elevilor sunt 28 de clase, cele mai multe
dotate cu tehnică audio şi video, table albe
interactive, auditoriu folosit şi ca sală de
cinema şi loc de organizare a petrecerilor.
Pe teritoriul colegiului există internet wire-
less iar centrul informatic asigură condiţii
excelente pentru pregătire lingvistică,
exerciţii şi lucru la proiectele şcolare, sub
conducerea unui profesor.

Kings Bournemouth este singurul colegiu
internaţional din oraş care deţine teren
multifunctional propriu unde pot fi practi-
cate diverse sporturi: baschet, volei, bad-
minton, tenis de câmp şi de masă.

Kings Oxford

Colegiul din Oxford este situat într-un car-
tier fermecător şi liniştit, la aproximativ 10
minute de mers cu autobuzul din centrul
oraşului. În apropiere sunt multe magazi-
ne, baruri, restaurante, biblioteci şi un cen-
tru sportiv. Baza şcolară dispune de 21 de
clase, unele dotate cu tehnică audio şi vi-
deo, table albe interactive, laboratoare de
fizică şi un studio de artă spaţios, cu de-
partamente pentru pictură, grafică şi mo-
delaj. În auditoriu au loc examenele şi se
organizează întâlniri cu reprezentanţii dife-
ritelor universităţi. La dispoziţia cursanţilor
este şi un centru de informatică cu internet
wireless.

Kings Londra

Colegiul este format din două clădiri spa-
ţioase, situate în liniştita suburbie londo-
neză Beckenham. Centrul Londrei este la
doar 17 minute de mers cu trenul, dar se
evită zgomotul, nivelul de viaţă scump şi
nesiguranţa marelui oraş. Şcoala are 18
clase, cele mai multe dotate cu tehnică au-
dio şi video pentru studiul individual. Vis-
a-vis de şcoală este un complex sportiv cu
bazin de înot, sală de gimnastică, terenuri
de sport, studio de dans, centru de sănăta-
te şi de înfrumuseţare.

Acest program intensiv de un an este oferit
în Londra şi Oxford şi este destinat elevilor
care nu au absolvit nivelul general al învăţă-
mântului preuniversitar şi care doresc să se
înscrie la universitate. Toţi elevii învaţă 3
materii obligatorii: limba engleză, matema-
tică şi tehnologii informaţionale.

Suplimentar, se aleg încă două materii: artă
şi design, geografie, istorie sau fizică. 

Alegerea materiilor depinde de colegiu şi
de obiectivele individuale ale elevilor.
Fiecare materiе se studiază 8 ore pe săptă-
mână plus încă 3 ore de muncă indepen-
dentă, sub conducerea unui profesor.

Scurt istoric și descriere

Programe Academice

GCSE- min 15 ani 
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Programe academice

• GCSE 
• A-levels
• University Foundation Courses 
• Pregătire lingvistică
• Curs lingvistic pentru IELTS
• Cursuri de vară de limbi străine

Durată: 1 - 6 semestre, in funcţie de programul ales
Date de deschidere ale programelor de un an: sep-
tembrie, ianuarie sau aprilie

Cerinţe:
• Foaie matricolă cu notele din ultimii trei ani
• Nivelul minim de limba engleză: IELTS 4,5 - 5,5,

in funcţie de programul ales
• Examen la limba engleză (se poate susţine la se-

diul Integral)

Taxe lire sterline pe an (2009/2010)

Taxe suplimentare:

Transfer: 120 - 190 lire sterline/o direcţie - in func-
ţie de distanţa aeroport- centru şcolar

Ore individuale: 35 – 45 lire sterline/oră

Informaţii generale

Tip:
- Mixtă
- International College

Aeroportul cel mai apropiat:
Heathrow, Gatwick, Stansted,
Luton

Localizare:
Bournemouth, Londra,
Oxford

Sports and Leisure Management

Cursul pregatitor de un an este creat pen-
tru cei care doresc să se ocupe cu sportul
sau să facă carieră in domeniul afacerilor
de distractii.

Hospitality and Tourism Management
Foundation

Programul este destinat elevilor ale căror
interese sunt indreptate spre industria tu-
ristică, hotelieră şi sfera serviciilor turistice.

Pregătire lingvistică

Cele trei colegii oferă cursuri lingvistice di-
verse, in funcţie de nivelul primar şi de ce-
rinţele elevilor.

-Cursuri de engleză generală - studiul este
intensiv, de câte 28 de ore/săptămână, 20
fiind pentru perfecţionarea cunoştinţelor
de gramatică, citit, scris şi ascultat, iar 8
ore sunt de limbă engleză specializată.

-Cursuri de pregătire pentru examene -
sunt oferite cursuri pregătitoare pentru
examenele FCE, CAE sau IELTS. Cursurile
pentru examenele Cambridge se organi-
zează in Bournemouth şi Londra, iar cele
pentru IELTS - in cele trei colegii. Instruirea
cuprinde 20 sau 28 de ore/săptămână, in
care elevii se familiarizează cu formatul
examenelor, pun in aplicare toate compo-
nentele şi minimum trei ore pe săptămână
sustin individual examene de probă.

-Curs specializat de artă şi design - durata
minimă este de 4 săptămâni. Instruirea se
face in Oxford şi include 20 de ore de en-
gleză generală, 8 ore de activităţi speciali-
zate in artă şi minimum 6 ore/săptămână
lucru individual la proiect.

Familie gazdă

Cazarea se face in familii selecţionate cu
atenţie, care au o experienţă indelungată.
Toate familiile asigură o cazare confortabi-
lă, o atmosferă destinsă şi plăcută. Majori-
tatea locuiesc la distanţă de 10 -30 de mi-

nute de mers pe jos sau au legătură de
transport convenabilă.

Campus

Kings Bournemouth (minim 16 ani) - Cămi-
nul Milton House este o clădire nouă, si-
tuată in Charminster, o zonă foarte popu-
lară in rândul studenţilor, la doar 15 minu-
te de mers pe jos de colegiu. În apropiere
se află două centre pentru odihnă şi dis-
tracţie. Câteva camere (5 -7) sunt grupate
in apartamente individuale, fiecare fiind
mobilat şi cu cabină de duş proprie. Elevii
dispun de bucătărie utilată şi cameră de zi
comună cu televizor. In cămin există spălă-
torie şi internet wireless.

Kings Oxford (minim 16 ani) - Elevii sunt
cazaţi in Crescent Hall, cămin studenţesc
ce aparţine universităţii Oxford Brookes.
Clădirea modernă oferă condiţii excelente
şi se află la doar 2 minute distanţă de cole-
giu. 6 camere sunt grupate in apartamente
separate, fiecare cu câte două băi şi tele-
fon. Există spălătorie.

Kings London (mimim 18 ani) - Cazarea se
face in câteva case confortabile, aflate la
mică distanţă de colegiu. Camerele sunt
spaţioase iar elevii au la dispoziţie camere
de zi, o bucătărie separată, două băi şi o
grădină mare.

Cazare

În timpul verii sunt organizate cursuri
de limba engleză, cu durata de la 2 la
10 săptămâni,numeroase programe de
petrecere a timpului liber, activităţi
sportive şi distractive, excursii.

Cursuri de vară de lb. străine – 14-18 ani

Program Taxe de studiu
GCSE 16 250
A-levels 16 250
University Foundation
Courses 11 950

Curs lingvistic pt. IELTS 650 - 1620
Taxă de inscriere 60
Taxă pentru confirmarea
locului

500 (se opreşte din prima
taxă semestrială)

Depozit 500 (rambursabil)
Taxă de cazare/lire sterline pe săptămână (În funcţie
de centrul şcolar şi de tipul de cazare ales)
Familie 105 - 195
Campus 120 -195
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Newbury Hall International High School

Newburry Hall este o şcoală privată cu re-
gim de pensiune ce se dezvoltă şi se extin-
de permanent. Aceasta asigură pregătire
lingvistică intensivă pentru obţinerea di-
plomei de absolvire a învatamântului
preuniversitar şi pentru inscrierea cu suc-
ces la facultate.

Şcoala se află în prosperul oraş Newburry
din comitatul Berkershire, în sudul Angliei,
la doar 90 de km de centrul Londrei şi la
doar o jumtătate de oră de Oxford. În po-
fida trecutului său istoric, oraşul este în
prezent un centru comercial modern şi în-
floritor , cu o reţea de transport excelentă
şi un standard de viaţă foarte ridicat. Cen-
trul oraşului atrage numeroşi turişti prin
clădirile vechi şi podurile peste canalul şi
râul Kennet, prin străduţele pavate şi zona
pietonală cu numeroase magazine, cafene-
le, bibliotecă, teatru şi cinematograf cu săli
moderne. În Newburry se află sediile cen-
trale ale unor mari companii internaţiona-
le, precum Vodafone, Siemens şi Bayer.

Oraşul este locul preferat al elevilor străini
din mai multe motive: este un oraş frumos,
curat şi sigur, care oferă confort, distracţie
şi o atmosferă plăcută.

Filosofia şcolii este că fiecare elev, indife-
rent de nivelul de cunoştinţe şi gradul de
stăpânire al limbii, poate să-şi îmbunătă-
ţească efectiv propriul nivel printr-o in-
struire adecvată, în conformitate cu nevoi-
le şi posibilităţile sale. Personalul didactic
calificat se află în contact permanent cu
elevii, acordă sprijin pe parcursul fiecărei
etape a învăţării, motivând elevii să se im-
plice activ şi să-şi dezvolte pe deplin po-
tenţialul. Mediul şcolar e alcătuit din elevi
cu aptitudini şi talente din cele mai diverse
- de la minţi strălucite în domeniul mate-
maticii până la adevărate talente muzicale.
Datorită pregătirii academice excelente şi
consultaţiilor individuale, anual, un număr
mare de elevi sunt acceptaţi la cele mai
bune universităţi engleze. Şcoala asigură
pregătire specializată pentru inscrierea la
universitate, ce include consultaţii săptă-
mânale, vizitarea diferitelor universităţi şi
participarea la târguri educaţionale cu sco-
pul informării despre criteriile şi cerinţele
pentru înscriere.

Şcoala se află într-o clădire istorică impre-
sionantă, în stil victorian, ce datează din
anul 1859 şi unde, la început, locuitorii
oraşului îşi urmau studiile primare. Interio-
rul a fost în întregime modernizat şi oferă
condiţii excelente de studiu.

Şcoala oferă programe individuale, în con-
formitate cu nevoile, capacităţile şi obiecti-
vele elevilor. Pentru cei care au un nivel
scăzut de limba engleză se asigură cursuri
suplimentare intensive, ce asigură un pro-
gres rapid în perfecţionarea tuturor aspec-
telor limbii.

Cursul este destinat elevilor care au împli-
nit vârsta de 14 ani şi care doresc să-şi
continue studiile în sistemul britanic.
Obiectivul său este familiarizarea cu cerin-
ţele educaţionale, perfecţionarea limbii,
lărgirea vocabularului în diferite domenii şi
obţinerea de cunoştinţe generale la mate-
rii diferite. Acest program şcolar este mai
diversificat decât cel al cursului GCSE, dar
nu oferă pregătire pentru prezentarea la
examenele de stat. La sfârşitul fiecărui tri-
mestru se susţin examene interioare, ce ur-
măresc progresul fiecărui elev în parte.
Modulele care pot fi studiate sunt: mate-
matică, informatică, dobândirea compe-
tenţelor de învatare, ştiinţe de afaceri, şti-
inţe naturale, istorie, geografie şi cursuri
practice de limba engleză cu orientare
academică.

Materiile IGCSE oferite sunt în conformita-
te cu numărul mare de materii care se aleg
în A-Levels. Acesta este un program de un
an, destinat elevilor străini care nu au ab-
solvit nivelul general al învatamântului
preuniversitar în propria ţară. Obiectivul
său este dezvoltarea competenţelor de în-
vatare şi cercetare, elaborarea de proiecte
şi exerciţii pentru acasă. Elevii studiază 4 -
5 materii şi limba engleză.

IGCSE

Scurt istoric și descriere

Programe Academice

Junior Foundation course

Acest program de doi ani reprezintă cursul
ideal pentru dobândirea unei pregătiri
academice aprofundate şi de profil, în ve-
derea inscrierii la facultăţile engleze. Struc-
tura de învatare include examene interne
la diferitele materii ale fiecărui modul, re-
ferate şi pregătire pentru examenele fina-
le. Elevii dobândesc competenţe noi în do-
meniul muncii de cercetare şi a gândirii
critice, învata cum să lucreze cu surse lite-
rare diferite şi se familiarizează cu modul
de învatare din facultate. Modulele oferite
sunt: matematică, chimie şi biologie; isto-
rie, geografie şi artă; fizică, ştiinţe de afa-
ceri şi informatică sau comunicare în afa-
ceri.

Campus
Campusul Newburry Hall este situat într-o
clădire nouă, de tip hotelier, inaugurat în
anul 2009 şi oferă camere individuale şi
confortabile cu baie proprie. Un maestru-
bucătar se ocupă de calitatea şi varietatea
meniului. Se oferă o bucătărie internaţio-
nală, cu posibilitatea alcătuirii de meniuri
vegetariene şi dietetice. Este asigurată
pensiune completă, cu o masă caldă servi-
tă în cantina şcolii. Acest tip de cazare este
ideal pentru elevii cărora le place să socia-
lizeze cu cei de vârsta lor şi să dispună de
spaţiu propriu, având sprijinul personalului
care se ocupă în permanenţă de siguranţa
şi liniştea lor. În caz de probleme de sănă-
tate, se acordă ajutor medical calificat la
centrul medical din apropiere.

Familie-gazdă
Elevii sunt cazaţi în familii-gazdă selecţio-
nate cu atenţie, care lucrează de mult timp
cu şcoala. Membrii familiei au profesii di-
verse, precum profesori, ingineri, poliţişti,
functionari şi pensionari, dar toţi au o ati-
tudine prietenoasă iar cei mai mulţi locu-
iesc la aproximativ 45 de minute de mers
pe jos de şcoală. Unele familii asigură tras-
portul până la şcoală şi înapoi pentru elevii
cu vârsta sub 15 ani ori în cazul în care nu
au reţea de transport în apropiere. Elevii
sunt cazaţi în camere confortabile şi li se
asigură spălarea hainelor, serviciu de pen-
siune complet cu masă de prânz şi o cină

A-levels

Cazare



33

Vârsta elevilor: 14 – 18 ani
Vârsta elevilor în regim de pensiune: 14 – 18 ani
Numărul total de elevi: 80
Numărul de elevi în regim de pensiune: 40

Programe academice: 
- IGCSE
- A-Levels 
- Junior course
- Foundation course

Cerinţe pentru candidaţii din străinătate: 
• Foaie matricolă cu notele din ultimii trei ani

Taxe: 2009 / 2010
Taxe pentru elevii în regim de pensiune: 23 000 -
25 000 lire sterline

Taxe suplimentare:
Limba engleză pentru elevii străini: 770 lire sterli-
ne/săptămână

Masă de prânz caldă pentru elevii cazaţi în familii:
20 lire sterline/săptămână

Informaţii generale

Tip:
- Mixtă
- Şcoală internaţională cu re-

gim de pensiune

Aeroportul cel mai apropiat:
Londra Heathrow – 1 oră
Londra Gatwick – 2, 5 ore

Localizare:
sudul Angliei

caldă incluse. În schimbul unei plăţi supli-
mentare se oferă o masă caldă la prânz în
cantina şcolii. În majoritatea cazurilor, între
elevi şi familii se formează legături de prie-
tenie de durată.

Şcoala oferă o serie de activităţi diverse în
timpul liber, care se desfăşoară în fiecare zi
de miercuri, după prânz. Elevii pot să joace
baschet, badminton şi gimnastică. Activită-
ţile culturale includ lecţii de artă, muzică şi
teatru.

Serile de miercuri sunt dedicate activităţi-
lor sociale, diferitelor jocuri, conversaţiilor
sau uitatului la televizor.

La fiecare două săptămâni se organizează
excursii educative de o zi în destinaţii tu-
ristice şi istorice.

Activităţile sportive se desfăşoară în com-
plexul de distracţii Northcroft Centre, si-
tuat la aproximativ 20 de minute de mers
pe jos de şcoală, cu dotări sportive exce-
lente: bazin de înot acoperit de 25 m şi ba-
zin de înot în aer liber de 75 m, sală de fit-
ness, sală de sport cu şase terenuri, saună
şi două terenuri de squash.

La doar 15 minute de şcoală se află o sală
de fitness modernă dotată cu sală de gim-
nastică, bazin de înot, saună şi centru spa.
Abonamentul este inclus în taxele şcolare.

Activitati extrascolare

Sport
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Marea Britanie

Roedean 

Roedean este una din cele mai prestigioa-
se şcoli de fete din sudul Angliei, cu o re-
putaţie şi educaţie de prim rang, unde
sunt oferite condiţii excelente pentru dez-
voltarea intelectuală, fizică, emoţională şi
spirituală a elevelor. Fiecare elevă are posi-
bilitatea de a-şi descoperi potenţialul artis-
tic.

Şcoala a fost fondată în anul 1883 de cele
trei surori Lawrence cu scopul de a pregăti
elevele pentru inscrierea la nou înfiintatele
colegii Garton şi Newnham din Cambrid-
ge. De la înfiintare şi până în prezent şi-a
construit faima de renume printre şcolile
de fete şi este locul de studiu preferat al
multor elevi străini.

În ultimii ani elevele au obţinut cele mai
bune rezultate la examenele pentru A-Le-
vels din întreaga regiune Sussex, fapt ce le
garantează inscrierea la universităţi de eli-
tă. În anul 2009 10 fete au fost acceptate

în LSE, 9 - în Imperial, 6 - în Cambridge şi
5 - în UCL.

Complexul şcolar principal se desfăşoară
pe o suprafaţă de 120 de acri, pe coasta
stâncoasă din estul Brighton-ului şi oferă
mult spaţiu şi aer curat. Campusul include
clădirea principală a şcolii, cu o architectu-
ră veche originală, biserica cu o acustică
deosebită, potrivită pentru susţinerea con-
certelor, o bibliotecă bogată cu echipa-
ment multimedia modern, două studiouri
de artă, centru de design şi tehnologii, ca-
binete de istorie şi ştiinţe naturale, un tea-
tru modern cu 350 de locuri, reţea infor-
matică locală cu 180 de terminale care
oferă acces la internet. La dispoziţia eleve-
lor este un centru medical cu doi doctori.

Şcoala oferă o atmosferă destinsă, potrivi-
tă pentru formarea unor însusiri precum
optimism, responsabilitate, calităţi de lider
şi altele. Programul şcolar combină tradiţii-
le engleze cu metodele moderne de înva-
tare, îmbogatind nivelul cultural şi intelec-

Scurt istoric și descriere tual al elevelor. Fiecare elevă are un îndru-
mator şcolar personal care, împreuna cu
tutorele din cămin , înregistreaza progre-
sul şi acordă sprijinul necesar. Psihologul
şcolii oferă consiliere specializată elevelor.

Roedean oferă condiţii de studiu excelente
şi programe academice flexibile, cu posibi-
litatea alegerii unui număr mare de materii
GCSE şi A-Levels.

Studiul în şcoala generală constituie o pe-
rioadă importantă pentru fete, în care se
studiază materiile fundamentale şi se asi-
gură pregătirea de bază necesară. Progra-
mul şcolar include învatarea obligatorie a
limbii şi literaturii engleze, geografie sau
istorie, matematică, două sau trei ştiinţe
naturale la alegere şi a doua limbă străină.
Elevele îsi pot alege materii suplimentare
din totalul de 13. În medie, 64% din fete
au notele A* şi A la examenele finale, pre-
cum şi rezultate excelente la tehnologii in-
formaţionale, dansuri şi design.

Majoritatea elevelor învata 4 materii în pri-
mul an şi 3 în cel de-al doilea, programul
şcolar fiind alcătuit după posibilităţile indi-
viduale şi interesele acestora. Datorită par-
teneriatului cu Universitatea din Sussex,
elevele cu aptitudini în domeniul matema-
ticii frecventează cursurile de matematică
ale studenţilor din primul an. Pe lângă ma-
teriile tradiţionale din planul de învata-
mânt, Roedean oferă posibilitatea studierii
unor materii cu orientare practică. Depar-
tmentul de afaceri desfăşoară cursuri cali-
ficate de tehnologii informaţionale, infor-
matică şi instruire în afaceri. Departmente-
le tehnologic şi de construcţii sunt dotate
excelent în vederea dezvoltării aptitudini-
lor practice, iar departmentul de arte încu-
rajeaza fetele să-şi dezvolte aptitudinile
creative în domeniul picturii, graficii, des-
ign-ului computerizat şi textil. Pentru ele-
vele absolvente se oferă un program spe-
cializat, axat pe construirea unei cariere

Programe Academice

GCSE

A-levels
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Vârsta elevilor: 11 – 18 ani
Vârsta elevilor în regim de pensiune: 11 – 18 ani
Numărul total de elevi: 405 
Numărul de elevi în regim de pensiune: 175 
Numărul de elevi străini: 180 

Programe academice: 
- GCSE
- A-Levels 
- Foundation Year 

Cerinţe pentru candidaţii din străinătate: 
- Foaie matricolă cu notele din ultimii trei ani
- Teste la limba engleză şi matematică (se pot sus-

ţine la sediul Integral)
- Non Verbal Reasoning Test

Taxe: 2009 / 2010
Taxe pentru elevii în regim de pensiune:
• pentru elevii cu vârsta cuprinsă între 7 - 8 ani -

25 350 lire sterline/an
• pentru elevii cu vârsta cuprinsă între 9 - 13 ani -

28 200 lire sterline/an

Taxă de înscriere: 150 lire sterline 

Depozit: între 8450 - 9 400 lire sterline /în funcţie
de anul de studiu/

Informaţii generale

Tip:
- Şcoală de fete
-Şcoală privată cu regim de zi şi
de pensiune

Aeroportul cel mai apropiat:
Londra Heathrow – 1 oră
Londra Gatwick – 2, 5 ore

Localizare:
Brighton, Sussex (est)viitoare. Se organizează întâlniri cu lectori

în vederea inscrierii la universitate, iar ex-
pediţiile culturale şi participarea la concur-
suri fac parte din viaţa cotidiană.

Roedean dispune de trei campusuri în care
cazarea se face în funcţie de vârstă. Fiecare
campus are o cameră de zi comună cu te-
levizor şi video, bucatarie şi spălătorie. Fe-
tele mai mici sunt cazate în camere cu 2- 4
paturi în căminele Lawrence şi Tanner, în
timp ce elevele mai mari au camere indivi-
duale în Keswick House.

Roedean oferă numeroase activităţi extraş-
colare în timpul liber. Participarea la diverse
spectacole şi festivaluri de artă constituie o
experianţă valoroasă şi un loc de manifesta-
re creativă. Cursurile de astronomie, design
şi tehnologii, modă, broderie, fotografie,
olărit şi sculptură pot să satisfacă şi cele mai
exigente cerinţe ale fetelor. Ele iau parte la
diferite activităţi de binefacere, vizitează oa-
menii în vârstă la domiciliu, au grijă de co-
piii cu nevoi speciale şi de oamenii cu boli
cronice. În fiecare an se organizează expe-
diţii în munţii din Franţa, o parte din activi-
tăţi aflându-se sub patronajul ducelui de
Edinburgh, ce are drept scop dezvoltarea fi-
zică şi intelectuală a tinerilor.

Sportul este o componentă obligatorie din
programul şcolar. Antrenori calcificaţi în
diferite ramuri sportive se ocupă de sănă-
tatea fizică a fetelor. Centrul sportiv central
include bazin acoperit, terenuri pentru
badminton, baschet, hochei, cricket, net-
ball, tenis, volei, săli de gimnastică şi de
scrimă. Echipele reprezentative ale şcolii
participă la diferite turnee regionale şi na-
ţionale şi ocupă locuri fruntaşe.

Dansuri

Departamentul de dansuri include ansam-
bluri de balet clasic şi de jazz. Fetele

cu aptitudini deosebite sunt încurajate să
candideze la Academia Regală de Balet.
Constant, sunt organizate ieşiri la specta-
colele de balet.

Muzică

Şcoala oferă activităţi muzicale suplimen-
tare în timpul liber. Fetele se pot înscrie în
diferitele asambluri muzicale: orchestra
simfonică, grupul de instrumente de suflat,
formaţia de jazz sau în cele două coruri.
Ele pot să primească lecţii individuale la
câteva instrumente muzicale şi să se pre-
gătească pentru examenele din Guildhall.

Artă teatrală

La Roedean se pune accent pe dezvoltarea
aptitudinilor de comunicare şi a talentelor
oratorice. Elevele pot să studieze retorica
şi să participe la discuţiile clubului de dez-
bateri. În fiecare an se pregătesc noi re-
prezentaţii teatrale, care sunt în întregime
create de fete.

Înscrierea la Roedean este foarte riguroasă
şi candidaţii trebuie să îndeplineasca crite-
riile înalte de înscriere.

Şcoala acordă burse elevelor cu realizări
academice deosebite. Se recomandă in-
scrierea din timp, întrucât şcoala este se-
lectivă iar concurenţa este mare.

Cuantumul bursei este de 10 % din valoa-
rea taxei de studiu. Deasemenea, se acor-
dă burse pentru talente manifestate în do-
meniul muzicii, artei, teatrului şi sportului.
Elevele susţin examene şi un interviu cu în-
drumatorul departamentului respectiv.

Artă

Burse de studiu

Cazare

Activitati extrascolare

Sport
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Oxford, Marea Britanie

St. Clare’s, Oxford

poate fi aleasă într-unul din grupurile indi-
cate.

Grupul 4 - biologie, chimie, fizică şi astro-
nomie

Grupul 5 - matematică, aplicaţii matemati-
ce, metode matematice

Grupul 6 - Materii opţionale: muzică, tea-
tru sau arte vizuale.

Cursul este destinat celor care au absolvit
învatamântul preuniversitar în străinătate,
care doresc să se înscrie la o universitate
britanică şi în acelaşi timp să-şi îmbunata-
teasca limba engleză. Programul are o du-
rată de un an şi combină pregătirea aca-
demică cu studierea intensivă a limbii.

Cursul cuprinde două grupuri de discipli-
ne:

-Discipline în domeniul afacerilor: afa-
ceri, management, economie, turism şi
management hotelier.

-Ştiinţe sociale: economie, psihologie,
politică, sociologie, antropologie socială şi
relaţii internaţionale.

Majoritatea elevilor locuiesc în campusurile
colegiului, situate în apropiere de clădirea
centrală. Baza şcolară dispune de 15 clădiri,
de tipul unor case mari. Fiecare casă găzdu-
ieşte între 12 - 30 de elevi, cazaţi cu precăde-
re în camere duble. În fiecare casă există ca-
meră de odihnă cu televizor, video, telefon şi
condiţii de pregătire a micului dejun. Unele
case dispun de spălătorii destinate elevilor.

Colegiul oferă două tipuri de cazare elevilor
cu vârsta sub 18 ani:

-Campus - Cazarea se face în camere indivi-
duale sau duble, unele din ele cu baie proprie
şi bucatarie.

-Familie-gazdă - Majoritatea familiilor lu-
crează cu colegiul de peste 20 de ani. Cazarea
se face în camere individuale şi este asigura-
tă demipensiune. Cele mai multe familii locu-
iesc în apropierea colegiului.

University Foundation Course / 18+

Cazare

Colegiul St. Clare’s se bucură de reputaţia
unei şcoli ce oferă un program IB de prim
rang şi este unul din puţinele colegii din lu-
me care organizează seminarii pentru in-
struirea şi calificarea profesorilor. Fondat în
anul 1953, acesta combină cu succes meto-
da acuală şi progresivă de învatare cu tradi-
ţiile îndelungate, ce fac din Oxford una din
capitalele învatamântului mondial.

Filozofia şcolii este că fiecare elev trebuie să
se dezvolte ca o individualitate într-un mediu
liberal şi creativ, stimulând-se gândirea crea-
tivă, îmbogatirea concepţiilor despre lume şi
toleranţa în relaţiile cu ceilalţi. În colegiu în-
vata elevi din aproximativ 40 de naţionalităţi. 

Toţi profesorii sunt calificaţi, experţi în do-
meniul lor de activitate.

Colegiul se mândreşte cu realizările impre-
sionante la examenele IB din 2009. 98% din
elevi au obţinut calificativul mediu - 34, 35
de puncte iar doi elevi au obţinut punctajul
maxim - 45.

Şcoala este situată în eleganta suburbie
Summertown din vestul Oxfordului. Baza
şcolară este alcătuită din 27 de clădiri în stil
victorian, care formează cele două comple-
xe şcolare. Campusul Banbury Road este
pentru elevii din IB şi de la cursurile de vară
de limbi străine şi include săli de clasă, la-
boratoare şi o bogată bibliotecă cu peste 35
000 de volume, iar campusul Bardwell Road
este destinat elevilor mai mari. Colegiul dis-
pune de 15 cămine unde pot fi cazaţi până
la 325 de elevi. Acestea sunt amplasate în
zone înconjurate de parcuri, numeroase ma-
gazine, cafenele şi terenuri de sport.

Fiecare elev are un consilier academic per-
sonal care ii monitorizează progresul.

Acest curs de un an este destinat celor ca-
re au nevoie de pregătire pentru progra-
mul IB sau care doresc să-şi perfecţioneze
nivelul de limbă engleză şi să-şi îmboga-
teasca vocabularul la diferite discipline.
Programul include cinci module, fiecare cu
o durată de 7 săptămâni. Modulele sunt:

limba engleză; matematică; ştiinţe exacte;
ştiinţe umane; artă - muzică, teatru sau ar-
te plastice; literatură universală; educaţie
sanitară; univers şi personalitate. Se pune
accentul pe formarea competenţelor de
învatare individuală. Suplimentar, elevii se
pot înscrie la toate activităţile care sunt or-
ganizate de colegiu. Cursul nu garantează
continuarea automată în programul IB, la
acest program fiind acceptaţi doar elevii
cu rezultate foarte bune.

International Baccalaureate este un pro-
gram academic cu un nivel ridicat ce oferă
o pregătire generală aprofundată şi este
destinat elevilor inteligenţi şi ambiţioşi ca-
re doresc să se înscrie la universităţi de eli-
tă. Majoritatea universităţilor din Marea
Britanie, inclusiv Oxford şi Cambridge, re-
cunosc diploma IB ca alternativă la A-le-
vels. În Canada şi SUA unele din materiile
studiate în programul IB sunt recunoscute
ca echivalente la cursurile din colegii şi
universităţi, şi, în funcţie de rezultatele fi-
nale, se acordă credite pentru primul an şi
elevii pot să fie inscrişi direct în anul al
doilea.

Programul oferă un spectru larg de disci-
pline, ce permit flexibilitate în alcătuirea
planului şcolar individual, în funcţie de ce-
rinţele fiecărui elev. Sunt studiate şase dis-
cipline, trei dintre ele la “nivel ridicat” (HL)
şi trei la “nivel standard” (SL).

La St. Clare’s sunt oferite următoarele ma-
terii:

Grupul 1 - Sunt oferite 25 de limbi străine,
de la albaneză şi olandeză până la polonă,
italiană, germană, rusă, norvegiană şi sâr-
bă. La cerere, colegiul poate organiza şi
cursuri de limbi care nu se regăsesc pe lis-
tă .

Grupul 2 - Cei mai mulţi elevi aleg limba
engleză, care îi ajută la studierea celorlalte
discipline. Sunt oferite limba chineză şi
spaniolă pentru începatori.

Grupul 3 - În acest grup sunt oferite: isto-
rie, geografie, economie, psihologie, poli-
tică universală, afaceri şi management.

Grupul 3 sau 4 - Materii interdisciplinare:
singura disciplină- societate şi ecologie

Scurt istoric și descriere

Programe Academice

Pre-IB Course

International Baccalaureate
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Vârsta elevilor: 15-19 ani
Vârsta elevilor în regim de pensiune: 15 - 19 ani
Numărul total de elevi: 260 
Numărul de elevi în regim de pensiune: 250
Numărul de elevi străini: 235

Programe academice: 
- Pre-IB course
- IB Diploma
- Foundation courses
- Cursuri de vară de lb. străine

Cerinţe pentru candidaţii din străinătate: 
- Foaie matricolă cu notele din ultimii doi ani
- Recomandare din partea profesorilor de mate-

matică, engleză şi a dirigintelui
- Interviu telefonic

Taxe: 2009 / 2010
Taxe pentru elevii în regim de pensiune: 27 630 lire
sterline

Taxă de înscriere: 100 lire sterline

Depozit de înscriere:
Pre-IB - 500 lire sterline
Modul IB - 2500 lire sterline

Taxe suplimentare: 
Manuale şcolare - 250-300 lire sterline/an

Informaţii generale

Tip:
- Mixt
- International College

Aeroportul cel mai apropiat:
Londra Heathrow – 1 oră

Localizare:
Oxford

Colegiul oferă un număr mare de activităţi
extraşcolare.Elevii se pot înscrie la diferite ac-
tivităţi sportive precum fotbal, baschet, ho-
chei, tenis, înot, squash, badminton, echita-
ţie, aerobic.

Sunt organizate excursii în Marea Britanie şi
străinătate, ieşiri la teatru, muzee, picnicuri.
Elevii se pot înscrie în cluburile de fotografie,
muzică şi artă. Unele activităţi sunt incluse în
taxa de studiu, iar pentru altele se cere o pla-
tă suplimentară.

În fiecare an se acordă burse elevilor cu
rezultate academice deosebite. Clasificarea
se face pe baza foii matricole, a recoman-
dării din partea profesorului şi a prezentă-
rii la examenele de înscriere şi interviu, ca-
re au loc în luna februarie, în Oxford. Cole-
giul acordă două burse integrale şi două
parţiale.

Burse de studiu

Activitati extrascolare

Curs lingvistic de bază - instruirea in-
clude 21 de ore/săptămână de limbă
engleză generală şi la alegere: teatru,
poezie, cultură, engleză de afaceri, mul-
timedia, muzică populară, film, pregăti-
re pentru examenele Cambridge, artă.

Curs lingvistic intensiv - 26 de
ore/săptămână de limbă engleză gene-
rală, lucru la proiecte şi pregătire indivi-
duală.

Limba engleză în scopuri academice -
Cursul este potrivit pentru elevii care
doresc să se pregătească pentru liceu
sau pentru programele A-levels şi IB. In-
struirea cuprinde 28 de ore/săptămână
de limbă engleză generală, aptitudini de
scriere a eseurilor, termeni tehnici şi
prezentări.

Pregătire pentru IB - cursul combină
studierea limbii engleze cu cea a mate-
riilor din programul IB.

Curs de vară recapitulativ pentru IB -
cursul este destinat elevilor care au ab-
solvit primul an de IB sau care doresc
să-şi aprofundeze conoştinţele la mate-
rii diferite: biologie, chimie, fizică, eco-
sisteme şi societăţi, istorie, geografie,
psihologie, economie.

Cursuri de vară de lb. străine 15-17 ani
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Marea Britanie

Taunton School

din următoarele grupuri:

Grupul A Artă; Biologie; Afaceri; Chimie;
Design şi Tehnologii; Muzică; Economie;
Limba engleză; Fizică.

Grupul B Chimie; Limba engleză; Limba
germană; Istorie; Latină; Religie; Artă tea-
trală; Fizică; Limba spaniolă.

Grupul C Artă; Biologie; Civilizaţii clasice;
Design şi tehnologii; Limba engleză; Mate-
matică pentru avansaţi; Geografie; Tehno-
logii informationale; Fizică;Psihologie.

Grupul D Biologie; Afaceri; Geografie; Isto-
rie; Matematică; Pregătire fizică.

Elevii care nu au obţinute rezultate bune la
una din materiile AS nu pot să-şi continue
studiile în A2 anul următor. Cei mai mulţi
elevi continuă cu 3 discipline în A2 iar cei
mai ambiţioşi - cu 4.

IB Diploma

IB este un program potrivit pentru cei care
doresc o pregătire generală aprofundată şi
care sunt pasionaţi să experimenteze şi să
gândească liber, să muncească cu consec-
venţă şi să dobândească noi competenţe
de învatare. Elevii aleg 3 discipline la nivel
standard şi 3 - la nivel ridicat. Suplimentar,
în program sunt incluse cursuri de scriere
a unui eseu pe o temă prestabilită, cursuri
de teoria cunoaşterii şi participarea la cur-
sul CAS - creativitate, acţiune şi activităţi
sociale.

Obiectivul urmărit este ca prin intermediul
diplomei IB recunoscută la nivel internaţio-
nal, tinerii să fie pregătiţi pentru provocă-
rile secolului 21.

Disciplinele oferite la Taunton sunt:

Grupul 1 - limba engleză

Grupul 2 - a doua limbă străină: germană,
franceză, spaniolă, chineză (mandarină)
italiană sau latină

Grupul 3 - ştiinţe umaniste: istorie, geo-
grafie, filosofie, economie

Grupul 4 - ştiinţe exacte: chimie, fizică,
biologie

Grupul 5 - matematică

Grupul 6 - arte: arte vizuale, muzică

Taunton School se află în sud-vestul An-
gliei, în împrejurimile orăşelului cu acelaşi
nume, capitala istorică a comitatului So-
merset. Ţinutul bogat în evenimente istori-
ce este legat de legendele despre regele
Arthur, Camelot, regina Guinevere şi insula
mistică Avalon. Taunton este un oraş en-
glezesc tipic, cu o arhitectură specifică şi
parcuri splendide. Şcoala a fost fondată în
anul 1847, iar în 1870 a fost mutată pe te-
ritoriul de astăzi al campusului. Clădirile
vechi sunt completate de modernele con-
strucţii ale bibliotecii, teatrului, şcolii de
muzică, cele două bazine de înot acoperi-
te, sala de fitness şi studiourile de artă do-
tate modern. Sălile de clasă sunt dotate cu
table albe interactive şi cabinete de infor-
matică.

Din structura Taunton School fac parte o
şcoală primară şi o şcoală generală, liceu şi
centru şcolar internaţional. Datorită rezul-
tatelor academice bune, şcoala se numără
constant printre cele mai bune şcoli engle-
ze cu regim de pensiune. În anul 2009,
93% din notele obţinute la examenele
GCSE sunt între A* - C, iar 77% din notele
obţinute la A-Levels sunt A şi B. Absolven-
ţii sunt acceptaţi la universităţi engleze de
top, inclusiv Cambridge şi Oxford.

Preparatory School /7-13 ani/ 

Anul 3 şi 4: 7 - 8 ani

Un profesor ţine lecţiile la toate discipline-
le şi monitorizează progresul elevilor. Elevii
sunt împartiti formal în trei grupe, în func-
ţie de modul de însusire a cunoştinţelor de
matematică. Un moment important îl con-
stituie timpul petrecut împreuna cu elevii
mai mari pe terenurile de joacă şi la canti-
na şcolii. 

Anul 5 şi 6: 9 - 11 ani

În aceşti ani de instruire încep să fie pre-
date tot mai multe discipline de către pro-
fesori diferiţi, cele mai multe lecţii fiind ţi-
nute de diriginte. El nu este doar profesor,
ci şi pedagog, ajutând elevii să se adapte-
ze mai uşor la cerinţele mai ridicate ale
programei şcolare. Elevii sunt împartiti în

două grupe: nivel avansat şi nivel mediu.
Acest lucru permite profesorilor să-şi im-
pună metoda proprie de predare, în func-
ţie de posibilităţile grupei respective, astfel
încât rezultatul final să fie însusirea com-
pletă a materialului şcolar.

Anul 7 şi 8: 11 - 13 ani

Numărul materiilor studiate creşte şi, pen-
tru prima dată, sunt incluse lecţii în zilele
de sâmbătă. În mod obligatoriu se formea-
ză grupe diferite de matematică şi limba
franceză, în funcţie de aptitudinile elevilor.
Programul mai include lecţii de limba spa-
niolă şi germană.

Senior school

Anul 9: 13 - 14 ani

Elevii aleg materiile pe care vor continua
să le învete în următorii doi ani în nivelul
GCSE. În acest an elevii studiază 13 disci-
pline obligatorii şi 3 opţionale din urmă-
toarele grupuri: o limbă străină - franceză,
germană sau spaniolă; afaceri, tehnologii şi
design, dramă, limba latină sau civilizaţie
clasică.

GCSE (15 - 16 ani)

Elevii studiază în mod obligatoriu între 5 -
8 materii de cultură generală şi suplimen-
tar pot să aleagă până la 5 discipline,dintre
care cel puţin una să fie din domeniul şti-
inţelor naturale. Notarea se face, la majori-
tatea disciplinelor, pe baza proiectelor ela-
borate şi a examenelor de la sfârşitul se-
mestrului. Unul din obiectivele principale
ale procesului de învatare îl constituie for-
marea competenţelor de cercetare indivi-
duală, de planificare eficientă a timpului,
munca în echipă, respectarea termenelor
finale şi pregătirea individuală sistematică.

Materiile obligatorii sunt: biologie, limba
engleză, literatura engleză, o limbă străină
- franceză, germană sau spaniolă, mate-
matică şi religie. Materiile opţionale sunt:
artă, afaceri, civilizaţie clasică, design şi
tehnologii, dramă, geografie, istorie, latină,
pregătire fizică.

A-Levels (16 - 17 ani)

Criteriile de înscriere în A-Levels sunt mini-
mum 5 note între A*- C la examenele
GCSE. Se recomandă ca elevii să aibă mini-
mum nota B la toate disciplinele care se
vor studia în primul an în nivelul AS. Cei
mai mulţi elevi aleg 4 discipline, câte una

Programe Academice

Scurt istoric și descriere
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Vârsta elevilor: 2-18 ani
Vârsta elevilor în regim de pensiune: 7-18 ani
Numărul total de elevi: 1080 
Numărul de elevi în regim de pensiune: 220 
Numărul de elevi străini: 120

Programe academice: 
- Preparatory school
- GCSE
- A-levels
- IB Diploma

Cerinţe:
- Foaie matricolă cu notele din ultimii doi ani
- Două recomandări din partea dirigintelui şi a

profesorului de matematică
- Test de limba engleză (se susţine la sediile Inte-

gral)

Taxe: 2009 / 2010
Taxe pentru elevii în regim de pensiune: 23 490 lire
sterline

Taxă de înscriere: 100 lire sterline

Depozit: 2500 lire sterline (rambursabil)

Informaţii generale

Tip:
- Mixtă
- Şcoală privată cu regim de zi şi
de pensiune

Aeroportul cel mai apropiat:
Bristol – 45 min
Londra Heathrow – 2, 5 ore
Londra Gatwick – 3, 5 ore

Localizare:
Taunton, Somerset

Pe teritoriul şcolii sunt construite 4 cămi-
ne-pensiune şi 6 case pentru elevi. În fie-
care pensiune sunt cazaţi între 35 - 40 de
elevi care sunt supravegheaţi de responsa-
bili ce fac parte din personalul didactic şi
care locuiesc cu familia aici. Directorii că-
minelor şi tutorii sunt tot timpul la dispozi-
ţia elevilor, asigură liniştea şi siguranţa şi
monitorizează progresul acestora. Şcoala
dispune de un centru medical cu 2 doctori,
5 asistente medicale şi un fizioterapeut,
care se îngrijesc de sănătatea elevilor. Ele-
vii iau masa în cantina şcolii, aflată în clădi-
rea administrativă centrală, iar meniul zil-
nic este variat, echilibrat şi sănătos.

Elevii au posibilitatea să se înscrie în diferi-
te grupuri de interese în timpul liber. Ei pot
să-şi dezvolte talentele în clubul de artă
sau să-şi pună în practică ideile în cluburile
de aero şi automodelism, foarte populare
în rândul băieţilor. Cluburile de şah şi brid-
ge contribuie la dezvoltarea gândirii stra-
tegice a elevilor. Cluburile de cultură fran-
ceză şi spaniolă reprezintă locul de întânli-
re cu tradiţiile, obiceiurile şi bucătăria na-
ţională a celor două ţări; clubul de filosofie
contribuie la cunoaşterea principiilor filo-
sofice de bază iar în cluburile de discuţii
au loc dezbateri pe diferite teme. Extrem
de popular în rândul elevilor este centrul
de informatică, locul unde aceştia relaţio-
nează cu familia şi prietenii şi unde vizio-
nează filme.

Şcoala dispune de numeroase terenuri de
sport: 7 terenuri de rugby, un teren de ho-
chei, 4 terenuri de cricket în aer liber, 2 ba-
zine de înot (acoperit şi în aer liber), 2 săli
de gimnastică, terenuri de baschet acope-
rite, 22 terenuri pentru tenis, 2 terenuri
pentru squash, 5 terenuri pentru badmin-
ton, o sală de fitness, teren de netball, pis-
te pentru alergare, perete de căţărat. Toate
activităţile se desfăşoară sub indrumarea
unor antrenori experimentaţi. Suplimentar,
elevii au posibilitatea să practice aerobic,
canoe, ciclism, golf, echitaţie, tenis de ma-
să, fotbal şi altele.

Teatru
Activităţile teatrale au o tradiţie îndelunga-
ta la Taunton. Şcoala dispune de o scenă
modernă, folosită pentru reprezentaţiile
teatrale. În fiecare an sunt puse în scenă
un număr mare de piese a căror realizare
şi pregătire aparţin în întregime elevilor -
de la scenariu şi regie, până la confecţio-
narea costumelor şi decorurilor, lumină şi
sunet.

Muzică
Şcoala de muzică dispune de o clădire
proprie cu săli pentru repetiţii, bibliotecă
virtuală şi atelier tehnologic. La Taunton
există următoarele ansambluri muzicale:
cor, formaţie de jazz, trio baroc, cvartet de
coarde. Tinerii muzicieni fac parte şi din
ansambluri muzicale din afara şcolii, pre-
cum orchestra comitatului Somerset, for-
maţia locală de tineret şi altele. În fiecare
an se organizează concerte şi concursuri
de muzică.

Şcoala acordă mai multe tipuri de burse
pentru rezultate deosebite într-un anumit
domeniu, a căror valoare maximă e de pâ-
nă la 50% din taxa de studiu. Bursele sunt:
de studiu, muzică, sport şi artă şi pentru
obţinerea lor pot candida elevi de 13+ ani
şi 16+ ani care prezintă recomandări, por-
tofoliu, certificate, diplome şi premii obţi-
nute la diferite concursuri. Cei care doresc
să primească bursă de studiu susţin exa-
mene la sediul Integral, iar examenele
pentru celelalte tipuri de bursă constau în
două etape - test practic şi interviu cu con-
ducătorii departamentelor respective.

Cazare

Activitati extrascolare

Sport

Artă

Burse de studiu
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Marea Britanie

Taunton School International (TSI)

Junior International Group (7 - 13 ani)

Elevii mici pot să se înscrie direct în şcoala
primară - Taunton Preparatory School. Ei
locuiesc şi îsi petrec timpul liber împreuna
cu elevii englezi de aceeaşi vârstă. Înstrui-
rea se face în grupuri internaţionale spe-
cializate până se atinge nivelul corespun-
zător de limbă care să permită integrarea
pe deplin la activităţile comune.

Programul GCSE de un an (15 - 17 ani)

Acest program este potrivit pentru elevii
cu un nivel mediu de limba engleză (B1)
care doresc să-şi continue studiile în forma
a şasea de profil într-o şcoală engleză cu
regim de pensiune. Programul şcolar este
intensiv şi include studierea limbii engleze
plus cel mult 8 materii opţionale, din tota-
lul de 20. Semestrul de vară este prelungit
pentru a se acoperi intregul material di-
dactic al programului.

Programe Academice

Taunton School International a fost fonda-
tă în anul 1996 în cadrul Taunton School.
Şcoala dispune de sală de informatică,
centru de limbi străine cu două camere
spaţioase pentru petrecerea timpului liber
şi odihnă, televizor şi mese de joacă. Elevii
pot să folosească echipamentele şi nume-
roasele terenuri sportive, bazinele de înot,
sala de fitness şi terenurile de tenis care se
află pe teritoriul şcolii Taunton. Cursurile
de ştiinţe naturale se desfăşoară în labora-
toarele cu dotări moderne iar cursurile de
artă - în atelierele specializate.

Obiectivul Şcolii Internaţionale Taunton
este să pregătească elevii străini să se inte-
greze cu succes în sistemul de învatamânt
britanic şi să-i familiarizeze rapid cu modul
de viaţă din pensiune. TSI oferă instruire
de calitate în grupuri mici, alcătuite în
funcţie de vârsta, nivelul academic şi cali-
tăţile fiecărui elev. 

O echipă formată din consilieri şcolari se
ocupă de educaţia şi progresul elevilor şi
este permanent în contact cu părinţii, pe
care îi informează constant despre rezulta-
tele copiilor lor. Elevii primesc o adresă de
e-mail personală şi acces la internet, pe
care îl pot folosi în timpul liber. După în-
cheierea programului ales, aceştia pot să-
şi continue studiile atât în şcoala generală,
unde au avantaj la înscriere, cât şi în orica-
re altă şcoală cu regim de pensiune din
Anglia.

Succesul TSI se datorează nu numai rezul-
tatelor deosebite de la examene, ci şi for-
mării de competenţe precum studiu indivi-
dual şi muncă de cercetare, autodisciplină
şi responsabilitate. În anul 2009, 89,1% din
notele obţinute la examenele GCSE sunt
între A* - C şi se datorează în mare măsură
numărului mare de materii oferite - 20.

Scurt istoric și descriere
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Vârsta elevilor: 7-13 şi 14-17 ani
Vârsta elevilor în regim de pensiune: 14-17 ani
Numărul total de elevi: 84 
Numărul de elevi în regim de pensiune: 84
Numărul de elevi străini: 84

Programe academice: 
- Junior International Group
- Pregătire lingvistică intensivă
- GCSE /1 sau 2 ani/
- Pre-IB
- Şcoală de vară

Cerinţe: 
- Foaie matricolă cu notele din ultimii doi ani
- Două recomandări din partea dirigintelui şi a

profesorului de matematică
- Test la limba engleză (se susţine la sediile Inte-

gral)

Taxe: 2009 / 2010
Taxe pentru elevii în regim de pensiune:
28 500 lire sterline/an

Taxă de înscriere: 100 lire sterline 

Depozit: 500 lire sterline /rambursabil/

Informaţii generale

Tip:
- Mixtă
- International Study Centre

Aeroportul cel mai apropiat:
Bristol – 45 min
Londra Heathrow – 2, 5 oră
Londra Gatwick – 3, 5 oră

Localizare:
Taunton, SomersetElevii studiază în mod obligaroriu limba

engleză, matematică şi a doua limbă stră-
ină. Suplimentar, sunt oferite: fizică, chi-
mie, biologie, ştiinţe combinate, afaceri,
psihologie, istorie, limba franceză, contabi-
litate, turism şi programe în timpul liber,
artă şi sport. Elevii elaborează proiecte,
participă la excursii educative şi fac cerce-
tări individuale. Şcolile pensiune de renu-
me cer minimum 5 note mai mari de C
pentru inscrierea în A-Levels sau IB.

Programul GCSE de doi ani (14 - 16 ani)

Acesta este un program englez standard
ce pregăteşte pentru examenele GCSE şi
este destinat elevilor care îndeplinesc ce-
rinţele de vârstă. Este potrivit pentru elevii
străini care au un nivel elementar de limba
engleză (A2) şi nu pot să înceapa direct cu
programul GCSE de un an. O parte din dis-
cipline se studiază în primul an iar cealaltă
parte - în anul al doilea, astfel încât la sfâr-
şit elevii se prezintă la maximum 10 exa-
mene. Înstruirea cuprinde 44 de ore de
studiu pe săptămână, inclusiv pregătire in-
dividuală sub indrumarea profesorilor. În
timpul liber elevii participă la numeroase
activităţi, în funcţie de interese.

Pre - IB (15 - 17 ani)

Acest program de un an este destinat ele-
vilor cu un nivel mediu de limba engleză
care înca nu au o orientare clară în alege-
rea materiilor pentru A-Levels şi doresc să
primească o pregătire de cultură generală
mai largă. Înstruirea se face la un nivel in-
tensiv şi urmăreşte planul programului
GCSE de un an. Programul include studie-
rea a maximum 8 materii opţionale şi un
curs suplimentar de Teoria Cunoaşterii,
axat pe formarea competenţelor de scriere
a eseurilor.

Şcoală de vară (7 - 17 ani)

Cursul de vară are o durată de 3 - 6 săptă-
mâni şi se desfăşoară în lunile iulie şi au-
gust. Cursul este potrivit pentru elevii care
doresc să-şi continue studiile într-o şcoală
engleză cu regim de pensiune. Programul
include 15 ore de studiu de limba engleză
generală şi 10 ore de studiere a discipline-
lor academice. La sfârşitul cursului elevii
susţin un examen standard la limba engle-
ză. În timpul liber se organizează nume-
roase activităţi sportive şi excursii.

Elevii locuiesc în case-pensiune confortabi-
le şi dotate corespunzător, situate pe teri-
toriul şcolii. Elevii mai mari sunt cazaţi în
camere individuale iar cei mici - în camere
cu 2 şi 3 paturi, împreuna cu colegii de alte
naţionalităţi. Este asigurată pensiune com-
pletă, iar masa se serveşte în cantina şcolii
generale. Se oferă o mare diversitate a
hranei şi posibilitatea alcătuirii de meniuri
dietetice.

În timpul liber elevii se ocupă cu diverse ac-
tivităţi în cluburile de interese. Se organizea-
ză seri ale tinerelor talente şi concursuri de
interpretare vocală, ieşiri la cinematograf,
parcuri de distracţii, călătorii în destinaţii
culturale, expediţii cu scop ştiinţific şi excur-
sii în Londra, Exitur, Playmouth, Bristol, Glas-
tonbury, Cardiff, Bournemouth şi altele.

Elevii pot folosi toate terenurile sportive şi
echipamentele de pe teritoriul campusului
şcolar. Baza sportivă include un bazin de
înot acoperit, sală de fitness, 3 săli multi-
functionale precum şi câteva terenuri de
tenis.

TSI acordă o bursă în valoare de 25% din
taxa de studiu penru elevii din programul
GCSE de un an sau Pre-IB.

Deasemenea, se acordă şi o bursă de mu-
zică pe o durată de trei ani, în valoare de
50% din taxa de studiu pentru elevii care
studiază un an GCSE sau Pre-IB în şcoala
generală.

Sport

Burse de studiu

Cazare

Activitati extrascolare
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Vârsta elevilor: 14-19 ani
Numărul total de elevi: 2500
Numărul de elevi străini: 250

Programe academice: 
- GCSE 
- A-levels 
- Pregătire de limbă
- Programe de calificare profesională

Criterii de admitere: 
- Foaie matricolă cu notele din ultimii trei ani
- Interviu pentru determinarea programului și ale-

gerea materiilor

Taxe: 2009 / 2010
6150 lire sterline/an
Taxa de înregistrare pentru elevi: 100 lire sterline
Depozit pentru înscriere: 1000 lire sterline

Marea Britanie

Filton college

Informaţii generale

Tip:
- Mixtă
- Liceu de stat

Aeroportul cel mai apropiat:
Heathrow, Gatwick

Localizare:
Bristol

Colegiul Filton a fost fondat în anul 1960 şi
este unul dintre colegiile cea mai rapidă
creştere din sud-vestul Angliei, apreciat pen-
tru educaţia de calitate, recunoscut pentru
performanţele academice excelente şi suc-
cesul profesional al absolvenţilor. Școala es-
te localizată in partea de nord a orașului
Bristol, care este situat pe malul răului Avon,
fiind un centru cultural modern şi atractiv.
Combinaţia de stilul arhitectural elegant Ge-
orgian, clădirile vechi din port, centrul
modern și parcurile verzi fac din acesta un
loc atractiv pentru locuitorii acestuia. 

Filton este un colegiu de stat care oferă o
gamă largă de programe academice şi de
formare profesională. Aici studiază 2500 de
elevi din regiune şi peste 250 de elevi străini
din aproximativ 40 de ţări. Colegiul a stabilit
legături strânse cu diverse industrii, fapt ca-
re permite programele să fie actualizate
constant. Datorită înaltei calificări, profesio-
nalismul şi dedicarea personalului didactic,
şcoala se mândreşte cu cele mai bune rezul-
tate de examinare din vestul Angliei, peste
70% dintre absolvenți fiind acceptație la
universitățile engleze de prestigiu, printre
care se numără Oxford şi Cambridge. Cole-
giul Filton oferă oportunităţi excelente pen-
tru dezvoltarea academică şi personală a
elevilor, oferind o atmosferă care facilitează
procesul de învăţare şi de recreere. Persona-
lul prietenos oferă sprijinul şi asistenţa nece-
sare pentru adaptarea şi confortul studenţi-
lor străini. O echipă de consultanţi tineri asis-
tă în alegerea programului adecvat şi moni-
torizează progresul fiecărui elev în funcţie de
capacităţile individuale şi planurile de viitor.
Parte integrantă a procesului de studiu sunt
excursiile cu scop didactic şi posibilitatea de
punere în practică a cunoştinţelor. 

Colegiul dispune de facilităţi moderne pentru
studiu, formare profesională şi sport, care es-
te actualizată constant. Doar în ultimii trei ani
au fost investiți peste 30 de milioane de lire
sterline pentru dezvoltare şi modernizare.
Complexul academice principal include: 127
săli de clasă, laboratoare lingvistice şi de cer-
cetare, o bibliotecă bogată, un centru de stu-
diu echipat cu echipamente moderne IT, stu-
dio de teatru, magazin în cadrul şcolii, sală de
mese și bufet. Școală dispune de: Centru me-
dia, care este echipat cu un laborator foto,
echipamente audio-vizuale, camere video şi

computere cu software-ul necesar, un com-
plex sportiv cu terenuri de fotbal, rugby, te-
ren de atletism, sală de sport, un studio pen-
tru aerobic, etc; Sala de teatru cu 250 de lo-
curi, trei studiouri de dans, laborator de mu-
zică şi camere pentru repetiţii. De curând s-a
deschis un centru de cercetare şi dezvoltare
pe lângă grădină zoologica. 

- GCSE- min 15 ani 

Acest program intensiv de un an oferă o ga-
mă diversificată şi flexibilă de subiecte şi es-
te destinat elevilor care doresc să aplice la
universitate. Elevii pot alege de la una la cinci
subiecte: istorie antică, științe aplicate de afa-
ceri, tehnologii informatice cu orientare
practică, științe exacte, limbă şi literatură en-
gleză, geografie, matematică, fizică şi socio-
logie. Elevii care au ales patru sau mai multe
materii GCSE, în mod obligatoriu participă la
cursuri de informatică şi clase de sport sau
arta.

Programul de 2 ani A-levels este recunoscut
pretutindeni ca etalonul pentru aplicarea la
cele mai prestigioase universităţi din lume şi
oferă nu numai cunoştințe aprofundate pen-
tru materiile selectate, dar dezvoltă și abilită-
ţile de învăţare, gândire critică şi de cerceta-
re independentă. În funcţie de orientarea
profesională este elaborat un program indi-
vidual pentru fiecare elev. Elevii pot alege
trei sau patru materii. 98,5% dintre ei trec cu
succes de examenele finale. Sunt oferite ur-
mătoarele materii: Contabilitate, Istorie
antică, Tehnologia informației aplicată, Artă
şi Design, Studii de afaceri, Chimie, Gândirea
critică, Calculatoare, Limbă şi literatură en-
gleză, Economie, Geografie, Istorie, Biologie,
Drept, Matematica, Muzica, Studii de mass-
media, Fotografie, Fizica, Psihologie, Socio-
logie, Teatru şi Sport. 

Pregătire lingvistică - 

Programul îşi propune să dezvolte compe-
tenţele lingvistice ale studenţilor străini. In-
struirea se face în grupuri de 10 - 16 elevi,
distribuiți în funcție de nivelul de cunoștințe.
Programul include 17 ore de studiu / săpt.
de limbă engleză generală, engleză de afa-
ceri, pregătire pentru examene FCE, CAE,
CPE şi IELTS pentru nivel academic. 

A levels - min 16 ani

Programe Academice

Scurt istoric și descriere

• Programele de calificare profesională 

Programele sunt potrivite pentru elevi cu
orientare profesională clară şi furnizează cu-
noştinţe şi abilităţi pentru începerea carierei
profesionale sau a aplica la universitate. Sunt
oferite numeroase discipline: artă şi design,
managementul afacerilor, îngrijirea
animalelor, cosmetică și coafură, îngrijirea
copiilor şi asistenţă medicală, calculatoare,
construcţii civile, construcţii, inginerie, dans,
teatru, tehnologii de informații și
comunicații, studii de mass-media, turism şi
diferite sporturi 

Familie gazdă 

Cazarea se face în familii gazdă atent selec-
tate care au grija de elevi de mai mulţi ani.
Toate familiile oferă cazare confortabilă și at-
mosferă prietenoasă. Cazarea este în camere
individuale, în regim de demipensiune în tim-
pul săptămânii şi pensiune completă la sfâr-
şit de săptămână. Cele mai multe familii stau
la o distanță de 10 – 30 de minute de mers
pe jos sau există transport public confortabil.

Cazare
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Vârsta elevilor: 11-18 ani
Numărul total de elevi: 84 
Numărul de elevi în regim de pensiune: 84
Numărul de elevi străini: 84

Programe academice: 
-GCSE
-IB

Cerinţe pentru candidaţii din străinătate: 
- Foaie matricolă cu notele din ultimii trei ani
- Examene la limba engleză şi matematică (se sus-

ţin la sediile Integral)

Cerinţe pentru admitere:
- Sunt acceptați numai cetăţenii Regatului Unit şi

cei din ţările Uniunii Europene
- Foaia matricolă cu notele din ultimii trei ani şi re-

comandări de la profesori
- Interviu la colegiu pentru a evalua gradul de pre-

gătire şi de adaptare a candidatului pentru viața
într-un liceu pensiune

- Extras bancar ce atestă fondurile necesare studiului

Taxe: 2009 / 2010
Taxe pentru elevi în regim de tip pensiune, Lire
sterline/an 
Year 7 – 11 - £9 810 
Sixth Form (Year 12 – 13) - £12 294
Taxa de înscriere pentru admitere: 700 lire sterline
/nerambursabilă/

Marea Britanie

Hockerill anglo-european college

Informaţii generale

Tip:
- Mixtă
- Liceu de stat cu învățământ

de zi și de tip pensiune

Aeroportul cel mai apropiat:
London Stansted

Localizare:
Bishop's Stortford
HertfordshireColegiul Hockerill are un bogat patrimoniu is-

toric. De la înfiinţarea sa în anul 1850 până în
1978 Colegiul a funcționat ca un centru de
formare a profesorilor, iar din 1980 până la
1994 a fost o şcoală pensiune mixtă, fiind par-
ţial subvenţionată de stat. 1998 s-a dovedit
un an decisiv prin transformarea şcolii în Hoc-
kerill Anglo-European College, fiind primul ce
oferă o specializare lingvistică şi oferă o edu-
caţie de calitate, cu o dimensiune internaţio-
nală pentru studenţii din Marea Britanie şi
Uniunea Europeană. Hockerill Anglo-
European College este singura școală pensiu-
ne de stat din Anglia, care oferă programul
de prestigiu IB. Colegiul este un pionier în sta-
bilirea de parteneriate cu diferite universităţi şi
colaborează cu Universitatea din Nottingham
în pregătirea şi formarea viitorilor profesori.
De asemenea, există strânse legături cultura-
le, cu o reţea de şcoli partenere din Europa şi
oferă posibilitatea de schimb de studenţi pen-
tru o perioadă scurtă sau mai îndelungată. 

Din cauza rezultatelor academice extrem de
ridicate în ultimii ani, Colegiul a fost clasat în
mod constant printre cele mai prestigioase
şcoli din Marea Britanie. 62,4% dintre elevi
au note excelente A şi A * la examenele
GCSE şi 100% primesc IB Diploma şi sunt
acceptați în cele mai bune universităţi din
Marea Britanie și Europa. Hockerill este un
loc unic şi interesant pentru studiu, care sta-
bileşte standarde morale înalte de compor-
tament, promovează acceptarea şi respectul
diferenţelor culturale şi religioase şi toleranța
față de opiniile altora. 

Baza materiala este actualizată constant cu
asistenţă financiară din partea Fondului pen-
tru Dezvoltare, care strânge fonduri din do-
naţii de la părinţi. Colegiul pune la dispoziție
o parte din bază materială organizaţiilor ex-
terne pentru diverse evenimente. Datorită
colaborării de lungă durată cu Studio Cam-
bridge sunt organizate cursuri de limbi stră-
ine pe timpul verii pentru studenţii străini cu
vârste între 11 și 14 ani, Centrul Sportiv co-
laborează cu clubul de hochei din oraşul Bis-
hop’s Stortford, punând la dispoziție terenul
iluminat pentru antrenamente pe tot parcur-
sul anului. Sala de gimnastică este folosită
pentru practicarea de diferite sporturi şi pen-
tru organizarea de seri de divertisment.
Spectacolele de teatru, concertele şi sărbăto-
rile şcolare sunt ţinute în Sala St Alban's. 

- GCSE 

Programul oferă o varietate de materii, iar
elevii au posibilitatea de a susține unele exa-
mene GCSE mai devreme, astfel încă în Year
9 susțin examenul de limbă străină, iar în ur-
mătorul an - matematica şi muzica. Principa-
lele examene au loc în anul 11. Toți elevii
studiază două limbi străine, opţiunile posi-
bile fiind: franceză / engleză şi germană /
engleză. Subiecte precum istoria şi geogra-
fia sunt predate în franceză sau germană. 

- Programul IB 

IB este un program academic recunoscut la
nivel internaţional cu o durată de doi ani.
Majoritatea elevilor din Colegiul Hockerill își
încep studiile în cadrul acestui program în
primii ani de învăţământ secundar, accentul
fiind pus pe artele vizuale. Programul urmă-
reşte să dezvolte interesele, curiozitatea și
bucuria pentru procesul de creație şi de a
construi abilităţi de gândire critică, pentru a
dezvolta sensibilitatea la diferitele forme, sti-
luri, tehnici şi media. Studenţii studiază şase
subiecte, trei dintre care sunt la nivel stan-
dard (SL) şi trei la nivel ridicat (HL). Există nu-
meroase opţiuni pentru selectarea diferite-
lor subiecte IB din următoarele grupe: 

Prima limbă străină (A1) - engleză, germană 

A doua limbă străină (A2) - engleză, france-
ză, germană şi nivelul SL pentru începători
pentru limba italiană, japoneză şi spaniolă 

Ştiinţe Sociale - afaceri si management, geo-
grafie, istorie, antropologie socială şi culturală

Știinţe experimentale - biologie, chimie, des-
ign şi tehnologie, fizică, sănătate şi sport (SL) 

Matematică - Matematică (SL / HL) și științe
matematice (SL) 

Arta și disciplinele opţionale - muzica, tea-
tru, dans, arte vizuale, japoneză, italiană,
franceză, spaniolă, afaceri și management,
biologie și chimie. Fiecare elev trebuie să
treacă prin cursul de formare despre "teoria
cunoaşterii", scopul este de a obţine o privi-
re de ansamblu asupra teoriei cunoașterii. La
sfârşitul programului extins ei trebuie să
scrie un eseu pe un anumit subiect, evalua-
rea acestuia fiind inclusă în punctajul total
pentru diploma IB. Elevii de la școală sunt
implicaţi în activităţi extraşcolare incluse în

Programe AcademiceScurt istoric și descriere

secţiunea CAS ( Creativity, Action, Service),
care primesc, de asemenea, o evaluare. 

Campus 

Colegiul are patru clădiri de reşedinţă, în
care elevii sunt împărţiți în funcţie de sex şi
vârstă. Elevii mai mici sunt cazați în: Canter-
bury (băieţi) şi St. Alban’s (fete) şi elevii mai
mari în: Thames (băieţi) şi Roding (fete) un-
de cazarea este in camere individuale sau
duble. Pentru liniștea, siguranță şi educaţia
elevilor au grijă profesori şi mentori cu ex-
perienţă. Dormitoarele au camere comune
pentru relaxare si divertisment cu TV şi tenis
de masă, şah şi altele. Există o bucătărie, o
sală de gimnastică şi Internet wireless.

Cazare
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Germania

Schule Schloss Salem

conţinutul didactic al materiei respective şi
cadrul sălii de clasă. Elevii participă la expedi-
ţii ecologice, seminarii în aer liber şi excursii
educative ce contribuie la dezvoltarea lucrului
în echipă şi a competenţelor de prezentare.
Pînă la începerea învăţământului mediu, elevii
pot să aleagă între secţia germană sau pro-
gramul internaţional, mareriile programei
germane fiind predate în limba engleză.

Activităţile şcolare se desfăşoară dimineaţa,
inclusiv şi sâmbăta. Elevii din clasa a 10-a fac
practică de trei săptămâni într-o întreprin-
dere, iar cei din clasa a 11-a fac o lucrare la
o anumită materie înainte să treacă în anul
următor de studiu (Oberstufe).

Procesul globalizării economice şi culturale
au modificat cerinţele faţă de tineri, care
trebuie să-şi constriască o carieră profesio-
nală într-un cadru internaţional. La Colegiul
Internaţional Salem se oferă programe în
limba germană şi engleză, iar în timpul liber
elevii se integrează şi participă împreună la
toate activităţile extraşcolare. Sentimentul
de apartenenţă la un colectiv este extrem de
important pentru viaţa de internat şi fiecare
elev trebuie să ia parte atât la activităţile
şcolare şi extraşcolare, cât şi la munca coti-
diană din campus.

Elevii care au ales să-şi încheie studiile cu
Abitur sunt puşi în faţa unei mari provocări,
întrucât notele din ultimii doi ani întră în me-
dia finală a examenului de bacalaureat. Ulti-
mii doi ani de colegiu sunt structuraţi în pa-
tru semestre, conform sistemului anual de
învăţământ. Fiecare elev îşi alege o combina-
ţie de materii şi primeşte un raport la sfârşi-
tul semestrului. Cursurile sunt împărţite în
trei materii principale, una obligatorie şi una
opţională, plus alte materii obligatorii şi op-
ţionale. Materiile principale sunt limba ger-
mană, a doua limbă străină şi matematică.
Materia obligatorie trebuie să fie o altă limbă
străină sau ştiinţă exactă. Toţi elevii trebuie
să studieze următoarele materii: limba ger-
mană, ştiinţe sociale/ patru semestre istorie,
două semestre geografie şi două -sociolo-
gie/, artă sau muzică, etică sau ştiinţe reli-
gioase, două ştiinţe exacte/ chimie, fizică sau
biologie/ şi sport. Materiile opţionale oferite

Program de absolvire a învăţământului
mediu cu gradul „Abitur“

Colegiu - clasele 11-13

Schloss Salem a fost fondată în anul 1920
de prinţul Max von Baden - ultimul rei-
chcancelar din timpul kaizerului, politicianu-
lui şi pedagogului Kurt Han, precum şi cel
care îndeplinea funcţia de consilier secret al
ministrului de culură Carl Reinhard. Kurt Han
formulează o serie de principii reformiste în
educaţie care continuă să fie respectate şi în
prezent. La baza filisofiei sale stă concepţia
că elevii trebuie să înveţe să-şi menţină pă-
rerile şi convingerile, indiferent că ar putea fi
criticaţi pentru asta. Salem este o şcoală par-
ticulară ce deţine autorizaţie de stat a pro-
vinciei Baden-Burtenberg şi totodată, e o
şcoală internaţională ce face parte din orga-
nizaţia şcolilor IB. Şcoala este membru al
asociaţiei şcolilor germane Landerziehun-
gsheime şi al organizaţiei internaţionale
Round Square Conference şi are parteneria-
te cu o serie de şcoli americane.

De mai bine de 75 de ani şcoala se află pe
teritoriul castelului medieval Hoenfels, ce
datează din anul 1292 şi care reprezintă o
mică comunitate închisă, unde se găseşte de
toate: fermă proprie, observator, sală de
gimnastică, perete de căţărat, terenuri de
sport multifuncţionale, bazin de înot în aer
liber. În şcoală învaţă 80 de elevi din clasele
5-7. Situată deasupra livezilor de pomi fruc-
tiferi, la 8 km nord de lacul Constance, oferă
privelişti splendide spre pitoresca natură din
împrejurimi. Atmosfera unică îi stimulează
pe copii să participe la diverse activităţi ,le
provoacă dorinţa de cunoaştere şi interesul
pentru cercetare şi mediul înconjurător şi îi
educă în spiritul toleranţei şi independenţei.

Şcoala se află în baza mănăstirii medievale
Salem, la aprox.12 km de lacul Constance, în
regiunea Lindtzgau, renumită prin livezile de
pomi fructiferi şi viţa de vie. Combinaţia din-
tre studiu, sport şi activităţi artistice crează o
atmosferă unică şi produce impresii de ne-
uitat. Şcoala dispune de o bibliotecă bogată,
săli de clasă confortabile şi ateliere de artă.
În şcoală învaţă 290 de elevi care sunt im-
pulsionaţi să înveţe sistematic şi individual în
vederea dobândirii de cunoştinţe solide şi
aprofundate. Ei au la dispoziţie bază sportivă
proprie cu sală de sport, terenuri de sport şi

port pentru iahturi pe râul Bodensee; săli de
calculatoare cu internet, bibliotecă bogată.
Seminariile oferă posibilitatea iniţierii în fo-
tografie digitală, montaj video, multimedia.

Clădirea tradiţională în care învaţă elevii din
anii superiori - Schloss Spetzgard, împreună
cu noul campus deschis în anul 2000 alcătu-
iesc Colegiul Internaţional Salem. Aici invaţă
elevii din ultimii doi ani (clasele a 12-a şi a
13-a) care parcurg ultimii paşi pe calea spre
universitate, ce se încheie cu Abitur (exame-
nul de bacalaureat conform sistemului de
învăţământ german) sau IB Diploma ..

Colegiul Internaţional Salem este situat pe
versanţii nordici de deasupra lacului Constan-
ce, în apropiere de Juberlingen şi ocupă două
baze şcolare unde învaţă 330 de elevi. Elevii
din clasa a 12-a şi din primul an de IB sunt
plasaţi în castelul Spetzgart, iar absolvenţii
programelor Abitur şi IB sunt în campusul re-
cent construit din regiunea vecină Hurlen. Mai
mult de jumătate din elevi  sunt cazaţi în in-
ternatul şcolii. Biblioteca bogată, numeroasele
terenuri de sport, portul de iahturi propriu
constituie ocazii excelente de de dezvoltare
deplină în diverse domenii.

Studiul se desfăşoară în clase mici de 13-19
persoane, punându-se accent pe dezvolta-
rea individuală. Pentru elevii străini se oferă
cursuri suplimentare de limba germană, în
funcţie de nivelul şi nevoile fiecăruia. Îndru-
mători academici monitorizează dezvoltarea
şi progresul elevilor şi oferă sprijin în caz de
nevoie. Programul e axat pe limba germană,
matematică şi limbi străine (se oferă engleza
şi latina).

În procesul de învăţare se folosesc metode
moderne cu orientare practică, care depăşesc

Şcoală medie - clasele 8-10

Şcoală gimnazială - clesele 5-7

Programe Academice

Scurt istoric și descriere

Şcoală gimnazială - 9-11 ani

Şcoală medie – 12 – 13 ani 

Salem International College- 14-19 ani 
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Vârsta elevilor: 10 -19 ani
Vârsta elevilor în regim de pensiune: 10- 19 ani
Numărul total de elevi: 700
Numărul de elevi în regim de pensiune 650
Numărul de elevi străini: 159

Programe academice:
- Program german
- International classes
- Abitur
- IB Diploma
- Cursuri de vară de lb. străine

Cerinţe pentru candidaţii din străinătate: 
- Foaie matricolă cu notele din ultimii doi ani
- Recomandare din partea profesorilor/diriginte
- Examene şi interviu / se susţin la o dată fixată în

şcoală

Taxe: 2009 / 2010
Taxe pentru elevii în regim de pensiune: 
clasele 5-11-29 832 euro/an
clasele 12-13 şi International classes- 30 528 euro/an
IB - 32 712 euro/an

Taxă de înscriere/unică/:
clasele 5-11 - 1 243 euro
clasele 12-13 şi International classes - 1 272 euro
IB - 1363 euro

Informaţii generale

Tip:
- Mixt 
- Şcoală particulară cu regim de

pensiune

Aeroportul cel mai apropiat:
Zurich – 2, 5 ore

Localizare:
Salem, Bavariasunt: literatură, filosofie, psihologie, geome-

trie, geologie, astronomie, tehnologii infor-
maţionale.

Programul IB este oferit din anul 1991 în lo-
cul programului Abitur şi este destinat elevi-
lor cu un potenţial academic ridicat şi nivel
avansat de limba engleză care doresc să
candideze la universităţi internaţionale de
elită. Programul oferă un spectru larg de
materii ce permit flexibilitate în alcătuirea
planului individual de studiu, în funcţie de
cerinţele fiecărui elev.

Salem oferă următoarele materii:

Grupul 1 - engleză, germană, spaniolă

Grupul 2 - engleză, franceză, germană sau
spaniolă

Grupul 3 - istorie, economie

Grupul 4 - biologie, chimie, fizică

Grupul 5 - matematică

Grupul 6 - arte vizuale, ştiinţe computeriza-
te, teatru, artă sau o materie la alegere din
grupurile 1, 2 sau 3.

Fiecare elev studiază în mod obligatoriu
„Teoria cunoaşterii“, iar la sfârşitul progra-
mului trebuie să scrie un eseu amplu pe o
temă la alegere. Elevii se implică şi în activi-
tăţi extraşcolare precum sport, artă sau acti-
vităţi sociale, incluse în departamentul CAS
(Creativity, Action, Service) pentru care pri-
mesc, de asemenea, o notă.

Castelul Hoenfels - Cazarea se face în cam-
pusul din clădirea principală a castelului, re-
partizat în aripi diferite, fiecare fiind admi-
nistrată de câte un pedagog care asigură or-
dinea şi siguranţa. Camerele sunt cu mai
multe paturi.

Castelul Salem - Fetele şi băieţii locuiesc
separat, în camere cu 2-4 paturi, repartizate
în aripi diferite, fiecare având o capacitate
de 16-20 persoane. Fiecare aripă dispune de
cabine de duş, bucătărie şi cameră de zi
pentru recreere. Siguranţa copiilor este asi-

gurată de pedagogi şi adjuncţii lor, aleşi din
rândul elevilor.

Castelul Spetzgart - Elevii sunt cazaţi în
campusuri confortabile, în camere cu două
paturi şi lavoar. Camerele sunt repartizate în
aripi diferite, fiecare având baie cu cabine
de duş, bucătărie şi cameră de zi cu televi-
zor. Fiecare campus are un director care lo-
cuieşte în incinta acestuia.

Graţie fondului voluntar pentru strângerea
de  resurse financiare, în fiecare an se acor-
dă burse pentru aprox. 20% din elevii cu re-
zultate academice deosebite şi care se im-
plică activ în viaţa şcolară . Bursa integrală
anuală este în valoare de 2 390 euro pe an,
iar cea parţială - de 1 195 euro.

Program de absolvire a învăţământului
mediu cu gradul „International Bacca-
laureate“

Burse de studiu

Cazare Tabăra de vară din Hoenfels / 9-11 ani/
constituie o ocazie ideală pentru copii să-
şi facă o idee generală despre viaţa într-
o şcoală internat şi să simtă fiorii aventu-
rii. Cursul în castelul Salem /12 – 13 ani/
este o combinaţie între limba germană şi
materii opţionale (matematică sau ştiin-
ţe naturale). Şcoala de vară germano-en-
gleză din  Spetzgart / 14-16 ani/ este
destinată elevilor care învaţă engleza sau
germana. Cei cu un nivel avansat se ocu-
pă cu literatura, scrierea de esee şi artico-
le în engleză sau germană.

Cursuri de vară de lb. străine
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Elveţia

TASIS – The American School In Switzerland

TASIS - Elveţia este cea mai veche şcoală
privată americană din Europa, unde valorile
civilizaţiei occidentale sunt îmbinate cu ce-
le internaţionale. 

Fondată în anul 1956, şcoala se mândreşte
în prezent cu performanţele excelente ale
elevilor, cu mediul prietenos, diversitatea şi
unitatea sa. Aici învata elevi din peste 42 de
naţionalităţi, cel mai mare procent prove-
nind din ţările europene şi din SUA. Absol-
venţii îsi continuă studiile la universităţi de
elită din lumea întreaga. 

Şcoala este situată în partea italiană a Elve-
ţiei, în regiunea sudică Ticino. Baza de in-
struire este aşezată pe versanţii din apro-
pierea satului Montagnola, de unde se des-
chide o privelişte panoramică spre lacul Lu-
gano. Arhitectura clădirilor istorice este în
deplină armonie cu peisajele montane pi-
toreşti, cea mai impresionantă fiind “ Villa
de Nobili “, numită astfel după Marchizul
de Nobby, ambasadorul italian în Elveţia.
Această clădire găzduieşte administraţia
şcolii, cantina, o parte din camerele de dor-
mit şi laboratorul de ştiinţe experimentale.
Întregul complex şcolar a fost construit ţi-
nându-se cont de evoluţia nevoilor şi cerin-
ţelor de funcţionare şi confort. Clădirile
Monticello şi Palestra împreuna cu bibliote-
ca formează partea centrală a campusului.
Aici se află laboratorul de informatică, sala
de muzică, un studio de dans, sala de sport
şi o parte din sălile de clasă şi de dormit.

Unul din obiectivele principale ale şcolii
este de a oferi o bună pregătire academică
care să permită continuarea studiilor la ce-
le mai bune universităţi din lume. Sunt
prevăzute nu numai activităţi de formare
în sălile de clasă, laboratoare şi cluburi de
interes, ci şi excursii educative în destinaţii
atractive, excursii de o zi şi vacanţe de schi
în Crans Montana. 

Peste 50% din cadrele didactice au urmat
cursuri de masterat şi doctorat. Şcoala ofe-
ră suport complet pe parcursul procesului
de învatare - de la predarea în clasă, su-
praveghere şi asistenţă pe parcursul stu-

diului individual, asistenţă de specialitate
pentru studiile de matematică şi limbi stră-
ine, până la pregătirea pentru interviuri şi
consultări cu privire la aplicarea la univer-
sitate. TASIS este un centru de susţinere a
examenelor SAT, ACT, Advanced Place-
ment, IB şi TOEFL. 

Pentru a obţine diploma de liceu, elevii
trebuie să aibă cel puţin 19 credite. Pe lân-
gă programul de bază sunt oferite progra-
mele Advanced Placement şi International
Baccalaureat.

Advanced Placement (AP) - este un pro-
gram american potrivit pentru elevii cu re-
zultate bune, care doresc să-şi continue
studiile la universitate. Ei pot studia în pro-
funzime cursuri suplimentare la un nivel
academic mai ridicat, de obicei echivalent
cu materiile care urmează să fie studiate
pe parcursul primilor doi ani universitari.
Studiul se încheie cu examene, rezultatele
fiind evaluate pe o scară de la 1 la 5. Re-
zultatele obţinute prin programul de AP
constituie unul din criteriile pentru admite-
rea la universităţi din SUA şi din peste alte
19 ţări. Peste 90% din colegiile şi universi-
tăţile americane oferă credite pentru rezul-
tate mai mari de 3, iar absolvenţii cu note
excelente la toate materiile pot fi înregis-
trati direct în anul doi. Sistemul britanic de
învatamânt echivalează rezultatele exame-
nelor AP la A-Levels. Elevii trebuie să pro-
moveze cel puţin trei examene pentru a
concura la universităţi din Marea Britanie
sau la alte universităţi europene. Universi-
tăţile din Germania şi Austria solicită cel
puţin 4 materii iar cele din Elveţia - 5. 

TASIS - Elveţia oferă următoarele materii
AP: istoria artei, biologie,
matematică/AB/şi/BC/; limba engleză şi
compunere, economie, istorie europeană,
limba franceză, literatura franceză, limba
spaniolă şi istoria Americii. 

International baccalaureat - IB (16 - 18
ani) - este un program de doi ani, recu-
noscut pe plan internaţional, potrivit pen-
tru studenţii ambiţioşi, cu un potenţial
academic ridicat şi care doresc să-şi conti-
nue studiile la o universitate. 

Elevii trebuie să studieze şase materii la
alegere din grupuri diferite, iar cel puţin
trei materii sunt la un nivel aprofundat

Scurt istoric și descriere

Programe Academice

(HL), în timp ce altele - la nivel standard
(SL). 

Materii IB oferite la TASIS:

Grupul 1/prima limbă străină A1/: engleză
(HL/SL); germană (HL/SL); italiană (HL/SL)
şi rusă (HL/SL). Opţional, studenţii pot să
se pregătească individual şi să fie exami-
naţi la limba maternă. 

Grupul 2/a doua limbă străină A2/: engle-
ză(HL/SL); franceză (HL/SL); spaniolă
(HL/SL); italiană (HL/SL)

Grupul 3/Personalitate şi societate/: eco-
nomie (HL/SL); istorie (HL/SL); istoria artei
(SL)

Grupul 4/Studii experimentale/: biologie
(HL/SL); chimie (HL/SL); fizică (HL/SL) sau
ecosisteme (SL)

Grupul 5/Matematică (HL/SL)/: ştiinţe ma-
tematice (SL)

Grupul 6/Artă/: teatru (HL/SL); arte vizuale
(HL_SL) sau materii opţionale de la grupu-
rile 1 - 4. 

Fiecare elev din programul IB trebuie să
treacă printr-un curs de formare profesio-
nală în “ Teoria cunoaşterii “, cu scopul de
a dezvolta o gândire critică şi de a obţine
o imagine de ansamblu a teoriei cunoaşte-
rii (epistemologie). La sfârşitul programului
trebuie să scrie un eseu de 1200 - 1600
cuvinte pe o temă prestabilită, nota fiind
inclusă în rezultatul general de evaluare
pentru diploma de IB. 

Absolvenţii primesc două diplome - diplo-
ma IB şi diploma TASIS de învatamânt se-
cundar. 

Limba engleză ca a doua limbă (ESL)

Şcoala oferă cursuri intensive de limbă en-
gleză pentru elevii al căror nivel nu este
suficient pentru a începe direct cu progra-
mul academic de bază. Suplimentar, ei în-
vata istorie şi ştiinţe experimentale la nivel
elementar sau mediu, în funcţie de com-
petenţele lor lingvistice. 

Cursuri de vară de limbi străine

Pe perioada verii TASIS organizează o va-
rietate de cursuri de limbi străine în Elveţia,
Spania şi Franţa. 
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Vârsta elevilor: 4-18 ani

Vârsta elevilor în regim de pensiune: 13 - 18 ani

Numărul total de elevi: 512 

Numărul de elevi în regim de pensiune: 271

Numărul de elevi străini: 378

Programe academice: 

- American College-Preparatory

- IB Diploma

- Engleza ca a doua limbă (ESL)

- Cursuri de vară de lb. străine

Cerinţe pentru candidaţii din străinătate: 

- Foaie matricolă cu notele din ultimii trei ani

- Test SLEP

- Scrisoare de motivaţie

- Recomandarea a trei cadre didactice/diriginte
(profesorii de matematică şi de limba engleză)

Taxe: 2009 / 2010

Taxe pentru elevii cu regim de pensiune: 67 000 franci
elveţieni/an (în cazul în care plata se face integral pâ-
nă la 1 iulie - 64 990 franci elveţieni)

Taxă de înscriere: 300 franci elveţieni

Depozit de înscriere: 3 000 franci elveţieni (rambursa-
bil)

Taxe suplimentare:

Fondul pentru mentenanţa bazei şcolare/se achită
numai de elevii nou înscrisi (5 000 franci elveţieni)

Depozitul de dezvoltare a şcolii/va fi percepută du-
pă primul an şi este rambursată după plecarea din
şcoală (5 000 franci elveţieni)

Taxă de absolvire: 350 franci elveţieni

În Elveţia cursurile au loc în două locaţii:

Lugano (5 - 18 ani) - se utilizează baza
centrală a scolii. Sunt oferite cursuri de
limba engleză, franceză şi italiană. În plus,
pot fi studiate istoria artei, pictura, muzica,
fotografia digitală sau să se joace fotbal cu
echipa de tineret Milan. Programul de pe-
trecere a timpului liber este foarte intere-
sant şi atractiv. 

Chateau D’Oex (11 - 18 ani) - cursurile
de limba engleză şi franceză se ţin în pito-
rescul orăşel alpin Chateau D’Oex, situat în
partea franceză a Elveţiei. 

Elevii sunt cazaţi în şapte clădiri în care lo-
cuiesc şi membrii personalului didactic. Fie-
care casă reprezintă o comunitate separată
unde au loc întâlniri, discuţii, proiecţii de
film şi alte activităţi sociale. Fiecare elev are
un mentor care se ocupă de dezvoltarea sa
şi care oferă asistenţă atunci când este ne-
cesar. 

Toţi elevii participă de două ori pe săptă-
mână la diferite activităţi sociale şi acţiuni
de caritate, în scopul formării abilităţilor de
lider şi de responsabilitate.

Activităţile sportive sunt obligatorii pentru
toţi elevii şi se desfăşoară de două ori pe
săptămână. Elevii se pot înscrie în echipele
de rugby, fotbal, volei, înot, atletism şi golf
cu care participă la diverse turnee şi con-
cursuri cu şcoli din Italia şi Elveţia. De ase-

menea, sunt oferite: aerobic, yoga, nataţie,
sală de fitness, echitaţie, squash, jogging,
softball şi baschet.

Şcoala acordă o atenţie deosebită artei,
considerată cel mai accesibil şi mai rapid
mod de îmbogatire culturală. Şcoala are
cluburi de arte plastice, teatru, muzică şi
arte vizuale. În timpul liber sunt organizate
vizite la expoziţii, concerte şi producţii de
teatru. Anual se organizează un festival de
arte de primăvară, devenit o celebrare a
creativităţii elevilor. Programul festivalului
include interpretări ale unor artişti şi muzi-
cieni renumiţi.

Artă

Sport

Cazare

Informaţii generale

Aeroportul cel mai apropiat:
Milano

Localizare:
Montagnola, cantonal
Ticino

Tip:
- Mixtă
- Şcoală privată cu program de

zi şi de pensiune

Pe perioada verii TASIS organizează o va-
rietate de cursuri de limbi străine în Elve-
ţia, Spania şi Franţa. 

În Elveţia cursurile au loc în două locaţii:

Lugano (5 - 18 ani) - se utilizează baza
centrală a scolii. Sunt oferite cursuri de
limba engleză, franceză şi italiană. În
plus, pot fi studiate istoria artei, pictura,
muzica, fotografia digitală sau să se joa-
ce fotbal cu echipa de tineret Milan. Pro-
gramul de petrecere a timpului liber este
foarte interesant şi atractiv. 

Chateau D’Oex (11 - 18 ani) - cursurile
de limba engleză şi franceză se ţin în pi-
torescul orăşel alpin Chateau D’Oex, si-
tuat în partea franceză a Elveţiei.

Cursuri de vară de lb. străine
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Elveţia

Brillantmont International School

şi A-Levels, Cambridge Board).

În clasa a- 9-a programul este obligatoriu şi
include limba engleză, franceză, matemati-
că, istorie, ştiinţe exacte, artă, înca o limbă
străină.

În clasele a -10-a şi a -11-a elevii se pregă-
tesc pentru examenele IGCSE şi trebuie să
aleagă cel puţin şase din următoarele disci-
pline: limba/literatura engleză, franceză,
matematică, istorie, economie, biologie, chi-
mie, fizică, ecologie, artă, limba germană,
italiană, spaniolă.

Dacă obţin rezltate bune, elevii trec în clasa
a -12-a şi se pregătesc pentru examenele
AS, iar în clasa a - 13-a - pentru examenele
A2. Combinaţia dintre AS şi A2 conferă ca-
lificarea în A-levels. În clasa a - 12-a trebu-
ie să se aleagă cel puţin trei discipline din-
tre: literatură engleză, limba franceză, ma-
tematică, istorie, economie, afaceri, biolo-
gie, chimie, fizică, ecologie, artă, fotografie,
germană, italiană, spaniolă.

Program american (clasele 8 - 11)

Programul american pregăteşte elevii pen-
tru inscrierea la toate universităţile america-
ne: programul High School (clasele 9 - 12),
inclusiv clasa a -13-a (post-grade) şi Advan-
ced Placement. Limba oficială de predare
este engleza. După absolvirea clasei a -12-
a elevii obţin “Graduation Certificate”. Pen-
tru a primi diploma, elevii trebuie să obţină
minimum 550 de puncte la testul TOEFL.
Conform regulamentului, elevii susţin regu-
lat testele PSAT, SAT şi TOEFL.

În clasa a- 8-a programul este obligatoriu şi
include: engleză, franceză, matematică, is-
torie, ştiinţe exacte, artă, înca o limbă stră-
ină.

Din clasa a-9-a până în clasa a -12-a se aleg
obligatoriu cel puţin 5 din următoarele dis-
cipline pentru acumularea creditelor nece-
sare: engleză, literatură americană(britani-
că, franceză, algebră, geometrie, matemati-
că superioară, istorie universală)europeană,
economie, geografie, biologie, chimie, fizi-
că, arte, germană, italiană, spaniolă, afaceri.

Disciplinele educaţie socială şi sanitară şi
sportul sunt obligatorii pentru toate clasele
şi pentru ambele programe.

Şcoala a fost fondată în anul 1882 şi este
una din cele mai vechi şcoli eleveţiene, fi-
ind membru al Asociaţiei elveţiene a şcoli-
lor particulare şi acreditată de “New En-
gland Association of Schools and Colle-
ges” şi de “European Council of Internatio-
nal Schools”. Brillantmont este şcoală in-
ternaţională unde învata elevi din peste 40
de ţări şi are o reputaţie impecabilă în do-
meniul învatarii limbilor străine şi a pregă-
tirii pentru inscrierea la universitate. Limba
oficială a şcolii este franceza, de aceea în
procesul instruirii se pune accent pe înva-
tarea a minimum două limbi străine. Fieca-
re disciplină este predată de specialişti ca-
lificaţi, cu o experienţă solidă.

Şcoala este situată in centrul oraşului Laus-
sane, într-un parc splendid de 15000 m.p.,
pe malul lacului Geneva. În componenţa
campusului intră şapte clădiri şi două tere-
nuri de sport. Localizarea excelentă asigură
acces rapid la majoritatea magazinelor,
poştă şi bănci. În timpul liber şcoala orga-
nizează excursii în funcţie de interese, pri-
lej ca elevii să admire peisajele alpine, pă-
durile şi lacul Geneva, precum şi excursii în
locaţii şi oraşe istorice din Elveţia. În timpul
iernii fiecare zi de duminică este dedicată
schiului în celebre staţiuni de schi elveţie-
ne. În timpul vacanţelor se organizează că-

lătorii la Paris, Provence, castelele din Loa-
ra, Londra, Veneţia, Florenţa, Roma, Ma-
drid, Munchen şi alte oraşe.

Brillantmont reprezintă o comunitate şco-
lară restrânsă, unde domneşte o atmosferă
familială, bazată pe relaţii de prietenie.
Programa şcolară este structurată în con-
formitate cu posibilităţile şi cerinţele fiecă-
rui elev. Părinţii primesc lunar referinţe
despre rezultatele copiilor lor. Aceste ra-
poarte pot fi văzute şi pe site-ul şcolii. Uti-
lizarea tehnologiilor interactive este foarte
răspândită în şcoală.

Elevii au la dispoziţie cabinete de limbi
străine dotate cu tehnică audio şi video,
două laboratoare ştiinţifice, sală de infor-
matică, bibliotecă şi laborator foto.

Absolvenţii sunt acceptaţi la universităţi de
renume precum: City University-London,
Bristol, Durham, Greenwich, Manchester,
Nottingham, UCL, King’s College London,
Royal Holloway.

Program britanic (clasele 9 - 13)

Programul britanic pregăteşte elevii pentru
inscrierea la toate universităţile din lume, în
conformitate cu cerinţele programului “Ge-
neral Certificate of Education“(IGCSE, AICE

Programe Academice

Scurt istoric și descriere
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Vârsta elevilor: 13 – 18 ani
Vârsta elevilor în regim de pensiune: 13 – 18 ani
Numărul total de elevi: 150 
Numărul de elevi în regim de pensiune: 100 
Numărul de elevi străini: 

Programe academice: 
- Sistemul britanic: IGCSE, A-Levels
- Sistemul american: High School Diploma
- Cursuri de limbi străine de vară şi iarnă

Cerinţe pentru candidaţii din străinătate: 
Foaie matricolă cu notele din ultimii trei ani
Recomandare din partea profesorului

Taxe: 2009 / 2010
Taxe pentru elevii în regim de pensiune:
13 - 15 ani - 60 000 SFR /an
16 - 18 ani - 63 000 SFR /an

Taxă de înscriere - 500 SFR
Depozit - 4 000 SFR /an (rambursabil)

Depozit pentru cheltuieli personale - 6 000 SFR (su-
ma necheltuită se restituie)

Asigurare - 950 SFR /an

Informaţii generale

Tip:
- Mixtă
- Şcoală privată cu regim de zi şi de

pensiune

Aeroportul cel mai apropiat:
Geneve – 30 min

Localizare:
Laussane

Programul asigură pregătire solidă pentru
obţinerea atestatelor oficiale de limbi stră-
ine, necesare pentru inscrierea la şcoli pro-
fesionale superioare. Elevii susţin examene
pentru obţinerea atestatului la limbile fran-
ceză, engleză, germană, italiană, spaniolă
precum şi examenele ALTE (Association of
Language Testers in Europe), IGCSE, AICE şi
A-Level (Cambridge and London Boards) şi
Advanced Placement (US College board).

Elevii sunt cazaţi în 5 campusuri, în funcţie
de sex şi vârstă. În La Chateau locuiesc fete-
le cu vârsta între 13 - 16 ani, Montribeau es-
te destinat fetelor cu vârsta între 16 - 18 ani
iar Graveline este pentru cele mai mari. Bă-
ieţii cu vârsta între 13 - 18 ani sunt cazaţi în
La Villa iar cei mai mari în Pierre Grise. Ca-
zarea se face în camere individuale sau du-
ble, cu privelişte superbă spre lac sau Alpi.

Masa se serveşte în cantina şcolii, meniul fi-
ind alcătuit după bucătăria franceză clasică
şi oferă obligatoriu hrană vegetariană. Pe te-
ritoriul şcolii există şi o cafenea. Toţi elevii
pot să utilizeze spălătoria şcolii, în schimbul
unei taxe suplimentare.

Campusurile au responsabili care se ocupă
de copii şi care încearca să creeze o atmos-
feră familială.

O asistentă medicală se îngrijeste de sănă-
tatea copiilor, iar în programul lor este in-
clusă disciplina educaţie sanitară.

Brillantmont International School oferă o
varietate de activităţi sportive care pot fi
practicate în orice anotimp al anului. Echi-
pele şcolii concurează cu alte şcoli interna-
ţionale în sporturi precum: volei de plajă,
baschet, tenis, fotbal, înot şi altele. Practica-
rea schiului în diferite complexe sportive en-
gleze este foarte populară în sezonul rece.

Pregătire lingvistică Activitati extrascolare

Cazare

Pe perioada vacanţelor se organizează
cursuri de limba engleză şi franceză,
îmbinate cu numeroase activităţi de in-
terese în timpul liber, multe excursii şi
activităţi distractive. În timpul iernii ele-
vii pot schia sau face snowboard.

Cursul de vară de limbi străine este
foarte popular şi adună cursanţi din
peste 20 de ţări. Se organizează ieşiri şi
excursii la Geneva şi vizite la fabricile de
brânză şi ciocolată.

Cursuri de limbi străine pe timpul 
verii şi iernii
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Elveţia

Aiglon College

Predarea se face în limba engleză, după
sistemul britanic de învatamânt, fiind ofe-
rite un număr mare de materii.

În şcoala primară se studiază materii de
cultură generală, punându-se accentul pe
materiile obligatorii precum matematică,
limba engleză şi ştiinţe naturale. În această
perioadă se formează interesele elevilor în
anumite domenii şi se formează compe-
tenţele de învatare individuală. Programa
şcolară este bilingvă - în engleză şi france-
ză,fapt ce oferă posibilitatea de perfecţio-
nare a competenţelor lingvistice în ambele
limbi. Elevilor al căror nivel nu este sufi-
cient de bun li se oferă lecţii suplimentare
de limba engleză, pentru a se include în
programul de bază. Instruirea se face în
clase mici, proporţia fiind de 6:1, fapt ce
permite o metodă individuală şi monitori-
zarea progresului la materiile din fiecare
etapă a pregătirii.

Elevii se pregătesc pentru examenele IGCSE.
În program sunt incluse materii obligatorii ca
matematică şi engleză, precum şi un număr
mare de discipline opţionale, ce permit alcă-
tuirea unui program individual flexibil, în
conformitate cu interesele şi scopurile fiecă-
rui elev. Pe perioada instruirii se desfăşoară
examene interioare şi se elaborează proiecte.
Elevii care studiază artă teatrală participă la o
serie de activităţi practice.

Acest program specializat de doi ani oferă
o pregătire academică aprofundată într-un
domeniu determinat, în funcţie de intere-
sele şi planurile de viitor pentru dezvolta-
rea profesională şi pregăteşte elevii pentru
inscrierea cu succes la universitate. Se ofe-
ră peste 20 de materii printre care artă,
chimie, fizică, biologie, economie şi afa-
ceri, măiestrie teatrală, franceză, spaniolă,
germană, literatura engleză, istorie, geo-
grafie, matematică, ştiinţe informationale
şi tehnologii informationale, ştiinţe media,
filosofie şi muzică.

Programe Academice

A-levels

GCSE

Colegiul internaţional Aiglon a fost fondat
în anul 1949 şi se bucură de o reputaţie aca-
demică deosebită precum şi de recunoaşte-
re internaţională. Începându-şi activitatea cu
numai 6 elevi, comunitatea şcolară este al-
cătuită în prezent din elevi şi profesori din
întreaga lume. Elevii sunt din 55 de naţio-
nalităţi, cu precădere din Marea Britanie
(13%), Elveţia (10) şi SUA (10%). Grija pentru
elevi manifestată sub toate aspectele con-
stituie elementul de bază al fiecărei şcoli
bune. Încurajati şi susţinuţi de profesori şi
tutori, elevii sunt devotaţi studiului şi îsi des-
coperă aptitudinile pe deplin. Şcoala se
mândreşte cu relaţiile de prietenie dintre
profesori şi elevi şi oferă siguranţă şi stabi-
litate într-o lume a noilor tehnologii.

Realizările academice bune au la bază cele 7
principii călăuzitoare formulate de fondato-
rul colegiului, dl.John Corlett, a cărui concep-
ţie este că instruirea depăşeşte predarea din
sala de clasă şi are drept scop pregătirea ele-
vilor pentru viaţa reală. Obiectivul întregului
personal didactic este să contribuie la dez-
voltarea multilaterală a întregului potenţial
al fiecărui elev şi formarea unor personali-
tăţi armonioase, cu o pregătire academică

bună, rezistenţi fizic şi psihic, toleranţi faţă
de diferite culturi şi confesiuni religioase.

Elevii sunt stimulaţi să-şi dezvolte calităţile
de lider şi individualitatea, respectând bu-
nele relaţii cu cei din jur. Şcoala pune accent
pe un mod de viaţă sănătos, sportul şi acti-
vităţile în funcţie de interese ocupând un loc
important în timpul liber.

În ultimii ani, absolvenţii colegiului au fost
acceptaţi la universităţi de prestigiu precum
Cambridge, Oxford, Edinburgh, Durham,
Bath, Bristol, Nottingham, Warwick, LSE,
UCL, Imperial College, St.Martin’s, universi-
tăţile din Boston, Chicago, Montreal, Toron-
to, California, Pennsylvania şi altele.

Campusul şcolar ocupă o suprafaţă de 46
000 m.p., fiind alcătuit din 16 clădiri. El este
situat la 1170 m altitudine, în partea france-
ză a Elveţiei, în cantonul Bo, într-una din ce-
le mai cunoscute staţiuni de schi - Villars.
Cel mai apropiat oraş e Montreux, la 30 de
km şi Laussane, la 52 de km. Corpusul şco-
lar include laboratoare cu dotări moderne şi
cabinete de limbi străine cu tehnică audio şi
video, o bibliotecă bogată, centru de infor-
matică. Elevii au la dispoziţie o sală de me-
se nouă, teren de fotbal şi bazin de înot.

Scurt istoric și descriere
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Vârsta elevilor: 9 – 18
Vârsta elevilor în regim de pensiune: 9 – 18 ani
Numărul total de elevi: 351
Numărul de elevi în regim de pensiune: 
Numărul de elevi străini: 351 

Programe academice: 
- GCSE
- A-levels
- High School Diploma (Program american)
- Cursuri de limbi străine de vară, primavară şi iarnă

Cerinţe pentru candidaţii din străinătate: 
Foaie matricolă cu notele din ultimii doi ani
Recomandare din partea profesorilor de limba en-
gleză şi matematică

Teste la limba engleză, matematică şi cultură gene-
rală (se desfăşoară în şcoală) Interviu cu directorul

Taxe: 2009 / 2010
Taxe pentru elevii în regim de pensiune: 60 900 -
77 000 franci elveţieni/an
Taxă de înscriere - 518 franci elveţieni
Depozit - 10 362 franci elveţieni

Informaţii generale

Tip:
- Mixtă
- Colegiu internaţional pri-

vat cu regim de zi şi de
pensiune

Aeroportul cel mai apropiat:
Geneve – 2, 5 ore

Localizare:
Villars, cantonul Bo

Şcoala dispune se şase pensiuni pentru ele-
vii mai mari şi două pentru cei mai mici: Al-
pina, Belvedere, Clairmont, Chantecler, Dela-
ware, Exeter, La Baita şi La Casa. Toate clădi-
rile sunt la mică distanţă una de cealaltă şi
au încaperi comune. Fiecare pensiune are
sală de mese proprie. Fetele şi băieţii sunt
cazaţi separat în camere cu câte 4 paturi.Cea
mai mare parte din viaţa elevilor se desfă-
şoară în cadrul pensiunii. Obiectivul este de
a se crea o atmosferă familială, în care ele-
vii să învete şi să se dezvolte ca personalităţi.
Fiecare elev poartă o anumită răspundere,
în funcţie de vârstă şi experienţa sa. Profeso-
rii sunt repartizaţi într-un cămin special şi se
implică direct în viaţa elevilor, împreuna cu
tutorii din pensiune.

Hrana se pregăteşte centralizat şi se distri-
buie căminelor.

Pe teritoriul şcolii există un Centru Medical,
aflat non-stop la dispoziţia elevilor.

Sport

Sportul ocupă o parte importantă din pro-
grama şcolară şi din viaţa şcolii. Elevii pot
practica o serie de sporturi, indiferent de
nivel- începatori sau avansaţi. Şcoala se
află în apropiere de pistele de schi. Tot în
apropiere este un bazin de înot, pationoar,
terenuri de tenis, squash, baschet şi fotbal.

Toamna şi vara elevii pot practica tenis,
baschet, volei, fitness, squash, yoga, înot,
aerobic, fotbal, rugby şi atletism.

În sezonul rece elevii practica schi sau
snowboard 4 ore pe săptămână. Activităţi-
le se desfăşoară sub indrumarea unor in-
structori experimentaţi.

Artă, muzică şi teatru

Şcoala oferă un program bogat în dome-
niul artei, muzicii şi teatrului, organizându-
se şi alte activităţi precum balet clasic, lu-
cru în studio de film şi lecţii de tehnologii
muzicale. Lucrările elevilor care se ocupă
cu arta sunt expuse în Alpina Hall, situată
în apropiere de una din clădirile şcolii. 

Pe lângă activităţile muzicale obligatorii,
elevii au posibilitatea să ia lecţii suplimen-
tare de pian, chitară, vioară, violoncel,
trompetă, flaut, saxofon precum şi lecţii de
interpretare vocală. Aproximativ jumătate
dintre elevi urmează lecţii suplimentare de
muzică. De asemenea, teatrul este foarte
popular în rândul elevilor.

Activitati extrascolare

Cazare

Aiglon College organizează cursuri de
limba engleză şi franceză în sezonul de
iarnă, primavară şi vară. Studierea limbii
este îmbinata cu un program sportiv şi
cultural bogat şi cu multe activităţi dis-
tractive. 

La sfârşit de săptămână se organizează
expediţii, drumeţii cu cazare în cort, ex-
cursii în cele mai mari oraşe ale Elveţiei
- Geneva, Laussane, Berna şi Montreux.

Cursuri de limbi străine de vară şi iarnă
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Elveţia

Leysin American School

inţe experimentale şi sociale, artă sau o ma-
terie din domeniile anterioare. Fiecare elev
parcurge obligatoriu cursul de “Teoria cu-
noaşterii” ce are ca scop dezvoltarea gândi-
rii critice şi formarea unei concepţii genera-
le în teoria cunoaşterii. La sfârşitul progra-
mului fiecare elev trebuie să scrie un eseu
amplu pe o temă stabilită, a cărui notă intră
în rezultatul general pentru diploma IB. Ele-
vii sunt implicaţi în activităţi extraşcolare,
departmentul CAS ( Creativity, Action, Servi-
ce) pentru care primesc deasemenea notă.

Engleza ca limbă străină (ESL)

Acest program este parte integrantă a
instruirii şi e destinat elevilor al căror nivel
nu este suficient pentru a începe direct cu
programul academic general. Se oferă pre-
gătire intensivă de limbă şi cursuri speciali-
zate în domeniul ştinţelor exacte şi sociale.

Cursuri de vară de limbi străine (9-19 ani)

Cursul de vară de limbi străine se desfă-
şoară în şcoală şi constituie o ocazie ideală
de perfecţionare a competenţelor lingvisti-
ce în combinaţie cu numeroase activităţi în
funcţie de interese, sport şi excursii în timpul
liber. Cursurile au o durată de 2 sau 3 săp-
tămâni şi se ţin în iulie şi august. Tipurile de
cursuri oferite sunt:

-Aventură engleză (8-12 ani) - Programul
include cursuri de limba franceză pentru în-
cepatori sau engleză, geografia Elveţiei şi
studiul frumuseţilor naturale din Alpi, artă şi
îndeletniciri artistice, dramă şi show-ul ta-
lentelor.

-Explorarea Alpilor (13-15 ani) şi Provocare
engleză (16-19 ani) - Programul include cur-
suri de matematică pentru diferite niveluri,
pregătire specializată pentru TOEFL şi SAT,
pregătire la materiile IB / literatură engleză,
algebra, scriere creativă, eseu / dramă, pian,
chitară, desen, ceramică, meşteşuguri şi fo-
tografie, computere şi informaţii tehnologi-
ce, culturi străine şi religii.

Leysin American School (LAS) a fost fonda-
tă în anul 1960 de Fred şi Zigfrid Ott şi este
una din principalele şcoli internaţionale din
Elveţia. Şcoala este acreditată de Asociaţia
Şcolilor şi Colegiilor a Statelor Centrale din
SUA, de Comitetul Şcolilor Internaţionale
din Marea Britanie şi Organizaţia Internaţio-
nală de Standardizare (ISO) 9001:2000. Mi-
siunea principală a întregului colectiv pro-
fesoral este educarea tinerilor în spiritul
gândirii inovative, formarea de caractere pu-
ternice, dezvoltarea simţului de corectitudi-
ne şi interes faţă de problemele societăţii,
responsabilitate in luarea deciziilor, susţine-
rea propriilor puncte de vedere , toleranţa
faţă de diferitele culturi şi respectarea opi-
niilor străine. Principiile filosofice şi morale,
lăsate moştenire de familia Ott sunt: pregă-
tire academică de calitate şi formarea com-
petenţelor de învatare pe parcursul întregii
vieţi; program echilibrat pentru buna dez-
voltare a potenţialului artistic, intelectual şi
fizic al fiecărui elev; educaţie internaţională
şi susţinerea modelului “cetăţeanul univer-
sal”, bazat pe Declaraţia  Drepturilor Omului;
crearea unui mediu călduros şi plăcut; cola-
borarea strânsă cu părinţii prin organizarea
de seminarii şi întâlniri regulate.

LAS ocupă un loc special în inima fiecă-
rui elev, care în orice moment poate conta
pe sprijinul profesorilor şi colegilor şi simţi
un mediu familial printre prieteni apropiaţi.
Atmosfera internaţională şi implicarea so-
cială a elevilor în diverse cluburi de interese,
excursii educative şi activităţi sportive con-
stituie premiza unei bune educaţii şi dezvol-
tări individuale.

O mare parte a absolvenţilor sunt admişi
la universităţi de prestigiu precum Harvard,
Cornwell, Yale, Princeton, Institutul Tehnolo-
gic din Massachusetts, Stansford, universi-
tăţile din California, Pennsylvania, Edinburg,
St. Andrew’s, Manchester şi altele. În fiecare
an la LAS învata elevi din peste 50 de ţări,
cei mai mulţi din SUA, celelalte naţionalităţi
reprezentând aprox. 8% din numărul total
de elevi.

Bazându-se pe tradiţii, şcoala priveşte în
viitor cu credinţa că elevii săi sunt viitori li-
deri mondiali.

Baza şcolară, alcătuită din 10 clădiri, es-
te situată în partea franceză a Elveţiei, în ce-
lebra staţiune de iarnă Leysin, aflată la 1300
m altitudine şi cu o splendidă vedere spre
Rohne. Geneva se află la numai o oră şi ju-
mătate distanţă cu maşina, iar până în cele
mai mari oraşe din ţară, Montreux, Laussa-
ne şi Berna există legături de transport con-
venabile. Elevii au la dispozitie săli de clasă
pentru experimente ştiinţifice, sală de cal-
culatoare, internet wireless, biblioteca cu
multimedia, sală de concerte, studio de des-
ign, centru de arte vizuale, sală de sport
multifunctională, centru de fitness şi teren
de squash, centru medical şi agenţie pentru
călătoriile educative şi excursii.

Advanced Placement (AP) 

Programul este destinat elevilor foarte
buni din cursul gimnazial. Aceştia pot stu-
dia obligatoriu cursuri suplimentare la un
nivel academic mai ridicat, de obicei echi-
valente cu materiile care se studiază în pri-
mul an de universitate. Şcoala oferă şi pre-
gătire specializată pentru examenele TOEFL
şi SAT.

International Baccalaureate (IB)

IB este un program de doi ani recunoscut
la nivel mondial, potrivit pentru elevii ambi-
ţioşi şi cu un potenţial academic ridicat, ca-
re doresc să-şi continue  studiile la universi-
tate. Cei mai mulţi elevi îsi încep studiile cu
acest program, primul an fiind perioada de
probă pentru evaluarea aptitudinilor şi re-
zultatelor academice ale fiecărui elev. Se
oferă numeroase materii IB la alegere,  in-
diferent că elevii doresc să obţină diplomă
sau numai certificate separate. Deşi nu exis-
tă îngradire în alegerea materiilor opţiona-
le, unele sunt recomandate pentru obţine-
rea diplomei IB. Elevii care nu obţin note
mari continuă în programul general pentru
diploma americană de absolvire a învata-
mântului secundar. Rata obţinerii diplomei
IB este de peste 90%.

Elevii studiază 6 materii din următoarele do-
menii: prima limbă străină, matematică, şti-

Programe Academice

Scurt istoric și descriere
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Vârsta elevilor: 14-19 ani
Vârsta elevilor în regim de internat: 14-19 ani
Numărul total de elevi: 350
Numărul elevilor în regim de internat: 350
Numărul elevilor străini: 350

Programe academice: 
- US High School Diploma
- American College - Preparatory (AP)
- IB Diploma
- Limba engleză ca limbă străină (ESL)
- Cursuri de vară de limbi străine

Cerinţe pentru înscriere: 
Foaie matricolă cu notele din ultimii trei ani şi ra-
poarte din anul şcolar în curs
Recomandare din partea profesorilor de engleză şi
matematică
Recomandare din partea directorului şcolii
Chestionar pentru elevi şi eseu de 300 cuvinte scris
de mână
Copie paşaport
Fotografia candidatului scanată

Taxe: 2009 / 2010
Taxe pentru elevii în regim de internat: 69500 franci
elveţieni/an
Taxă de înscriere: 20 franci elveţieni
Depozit: 4000 franci elveţieni

Taxe suplimentare:
-Bani de buzunar: max.120 fr.elveţieni/ săptămână
-Taxă pentru examene: aprox. 1000 fr.elveţieni
-Asigurare de sănătate: max.200 fr.elveţieni/ an
-Uniformă: aprox. 700 fr. Elveţieni
-Închiriere echipament sportiv: aprox. 1000 fr.elve-
ţieni
Taxe pentru rechizite şcolare recomandate: 500
fr.elveţieni/ an
-Transfer de la/până la aeroportul Geneva în afara
zilelor prevăzute: 300 fr.elveţieni (1 direcţie)
-Curs de vară de limbi străine:
- 3 săptămâni - 26 iunie, 24 iulie: 5950 fr.elveţieni
- 2 săptămâni- 26 iunie, 24 iulie: 4350 fr.elveţieni

Informaţii generale

Tip:
- Mixtă
- Şcoală particulară interna-

ţională cu regim de inter-
nat

Aeroportul cel mai apropiat:
Genevа – 2 ore

Localizare:
Leysin

Şcoala dispune de 6 campusuri - 3 pen-
tru fete şi 3 pentru băieţi, sală de mese spa-
ţioasă, centru de odihnă pentru elevi “Red
Frog Cafe” şi posibilităţi de distracţie în fie-
care campus. Cazarea se face în camere cu
2 şi 3 paturi, cu telefon şi internet, baie indi-
viduală cu terasă ce are vedere spre creste-
le montane din împrejurimi. În campusuri
există încaperi comune pentru odihnă şi dis-
tracţii, bucătării complet utilate şi spălătorii.
Elevii au grijă de păstrarea ordinii şi curăţe-
niei.

Şcoala oferă un program de studiu echi-
librat, activităţi extraşcolare, sport şi călăto-
rii culurale. În 4 după-amieze pe săptămână

elevii se ocupă cu diverse acţiuni, în funcţie
de interese.

Sportul ocupă un loc important în pro-
gramul şcolii, oferindu-se multiple posibili-
tăţi de practicare a următoarelor sporturi:
baschet, volei, fotbal, înot, tenis, echitaţie şi
squash. Se mai oferă schi şi snowboard, pa-
tinaj şi hochei, escaladare şi golf. Echipele
şcolii participă la concursuri cu şcoli inter-
naţionale. 

LAS are orchestra, cor, studio de dansuri,
trupă de teatru, cluburi de fotografie şi limbi
străine, departmentul păcii şi socializării di-
feritelor naţiuni. Elevii editează revista litera-
ră a şcolii şi albumul foto. Se organizează vi-
zite la muzee, cinematograf, teatru , excursii
în locaţii interesante şi culturale din Elveţia
precum şi călătorii educative în diferite des-
tinaţii europene.

Cazare

Activitati extrascolare
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Elveţia

College Du Leman

Şcoala internaţională College Du Leman
este o componentă a lanţului Meritas din
care fac parte şcoli-pensiune de prestigiu
din America şi Europa. Şcoala este situată
la 9 km de Geneva, în orăşelul Versoix şi
ocupă o suprafaţă de 8 hectare. Colegiul
este internaţional, atât în ceea ce priveşte
elevii, cât şi personalul didactic. În şcoală
sunt 118 profesori din 25 de naţionalităţi,
dintre care 90 sunt la dispoziţia elevilor în-
treaga zi. Suplimentar, 12 pedagogi se ocu-
pă de elevii cazaţi în cămin. Şcoala a fost
fondată în anul 1960 pentru a satisface ce-
rerea tot mai mare de educaţie de calitate
pentru copiii reprezentanţilor misiunilor di-
plomatice şi mediilor de afaceri din Gene-
va.

La 50 de ani de la fondare, în şcoală au ab-
solvit peste 50 de mii de elevi din întreaga
lume. Şcoala dispune de cinci clădiri cu 22
de săli de clasă, laboratoare, ateliere de ar-
te plastice, cabinete de limbi străine, săli de
informatică, sală de conferinţe şi două bi-
blioteci cu aproximativ 19 000 de volume.

Instruirea se face în clase mici, ce permite
acordarea de atenţie individuală elevilor.
Programa şcolară este echilibrată şi intensi-

vă. În timpul liber elevii au posibilitatea să
se ocupe cu diverse activităţi extraşcolare,
mult sport şi activităţi în cluburile de inte-
rese.

Acesta este un program de un an destinat
elevilor care au absolvit nivelul general al
învatamântului secundar în propria ţară.
Obiectivul său este dezvoltarea competen-
ţelor de învatare individuală şi cercetare
prin elaborarea de proiecte şi teme pentru
acasă. Instruirea se face în clase mici, ce
permite o abordare individuală. Materiile
IGCSE oferite sunt în conformitate cu disci-
plinele care vor fi studiate în programul IB.
Elevii aleg între 6 - 12 discipline, fiecăreia
acordându-se între 3 - 6 ore de studiu pe
săptămână. Liceenii din clasa a -12-a stu-
diază în principiu 6 discipline, pentru fie-
care acordându-se câte 5 ore de studiu pe
săptămână. Elevilor ale căror limbi mater-
ne nu sunt engleza şi implicit franceza, li
se oferă suplimentar pregătire lingvistică
intensivă.

IGCSE

Programe Academice

Scurt istoric și descriere

IB este un program educational de doi ani
recunoscut internaţional, potrivit pentru
elevii ambiţioşi cu un potenţial academic
ridicat care doresc să-şi continue studiile
la universitate.

Elevii studiază 6 discipline la alegere din
grupuri diferite, 3 discipline fiind la nivel
ridicat (HL) iar restul - la nivel standard
(SL).

Colegiul oferă următoarele materii:

Grupul 1 - engleză, franceză

Grupul 2 - engleză, franceză, germană,
spaniolă, italiană sau chineză

Grupul 3 - Ştiinţe umaniste - afaceri şi
management, istorie, psihologie, geografie
şi economie

Grupul 4 - Ştiinţe experimentale - fizică,
chimie şi biologie

Grupul 5 - Matematică - ştiinţe matemati-
ce, matematică

Grupul 6 - Arte - artă şi design, music

Fiecare elev urmează un curs de “Teoria
cunoaşterii” cu scopul de a se dezvolta
gândirea critică şi a se dobândi o concep-
ţie generală despre teoria cunoaşterii.

Advanced Placement (AP) - este un pro-
gram american, potrivit pentru elevii moti-
vaţi care doresc să-şi continue studiile la
universitate. Ei pot să studieze cursuri su-
plimentare la un nivel academic mai ridi-
cat, de obicei echivalente cu disciplinele
care se studiază în primii doi ani universi-
tari.

Studiul se încheie cu examene ale căror re-
zultate se notează pe o scară de la 1 la 5.
Rezultatele obţinute în programul AP con-
stituie unul din criteriile de înscriere la uni-
versităţile americane şi din peste alte 19
state. Peste 90% din colegiile şi universită-
ţile americane oferă credite pentru rezulta-
te mai mari de 3 iar absolvenţii cu note
foarte bune la toate materiile pot să se în-

IB програма
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Vârsta elevilor: 6 – 19 ani
Vârsta elevilor în regim de pensiune: 11 – 18 ani
Numărul total de elevi: 1270 
Numărul de elevi în regim de pensiune: 200
Numărul de elevi străini: 

Programe academice: 
– Secţia anglo-americană:

• IGCSE
• IB
• Advanced Placements

– Secţia franco-elveţiană:
• French Baccalaureat
• IB Français
• Swiss Federal Maturite

– Cursuri de vară de lb. străine

Cerinţe pentru candidaţii din străinătate: 
Foaie matricolă cu notele din ultimii doi ani
Recomandări din partea a doi profesori
Competarea formularelor
Test la limba engleză sau franceză (se poate susţine
la sediile Integral) Interviu cu directorul

Taxe: 2009 / 2010
Taxe pentru elevii în regim de pensiune - 65 000
franci elveţieni / an
Taxă de înscriere - 300 franci elveţieni
Depozit - 6 000 franci elveţieni (rambursabil)
Fond pentru dezvoltarea şcolii - 3 000 franci elveţieni
(doar pentru elevii nou înscrisi)
Depozit pentru cheltuieli personale - 4 000 franci el-
veţieni (suma necheltuită se restituie)

Informaţii generale

Tip:
- Mixtă
- Şcoală privată cu regim de

zi şi de pensiune

Aeroportul cel mai apropiat:
Geneva – 30 min

Localizare:
Versoix, lângă Geneva

scrie direct în anul al II-lea. Sistemul brita-
nic de învatamânt echivalează rezultatele
de la examenele AP cu A-Levels. Elevii tre-
buie să promoveze cel puţin trei examene
pentru a concura pentru un loc la universi-
tăţile engleze sau alte universităţi europe-
ne. Universităţile din Germania şi Austria
pretind cel puţin 4 discipline AP iar cele
din Elveţia - 5.

În cele şase campusuri ale colegiului sunt
cazaţi aproximativ 200 de elevi. Fete şi bă-
ieţi de vîrste diferite sunt cazaţi în clădiri
separate, fiecare având o cameră comună
cu televizor, cameră de studiu şi bucătărie
dotată pentru pregătirea micului dejun. În
fiecare cămin există internet, telefon şi
spălătorie. O echipă de pedagogi calificaţi
şi experimentaţi se îngrijesc de liniştea, si-
guranţa şi educaţia elevilor. Cazarea se fa-
ce în camere cu 2 şi 3 paturi.

La College Du Leman se promovează un
mod de viaţă sănătos, fapt pentru care ac-
tivităţile sportive şi participarea la cluburile
de interese ocupă un loc important. Printre
cele mai practicate sporturi de aici sunt:
fotbal, baschet, volei, atletism, tenis, orien-
taţie, rugby şi schi precum şi bowling, înot,
gimnastică, judo, jogging, softball şi yoga.
În fiecare an colegiul participă la iniţiative-
le “Modelul didactic al Naţiunilor Unite”
din Haga, “Naţiunile Unite ale Elevilor” din
Geneva, precum şi la olimpiadele interna-
ţionale de matematică şi diferite concur-
suri sportive. Pe parcursul anului şcolar se
organizează excursii în Elveţia şi străinăta-

te, iar pe perioada iernii elevii petrec o
săptămână la schi şi snowboard în Alpii el-
veţieni. Elevii publică revista şcolii şi parti-
cipă la cluburi de interese: teatru, dezba-
teri, club de matematică, cor, lecţii de mu-
zică.

În week-end-uri se organizează excursii,
dansuri, ieşiri la cinematograf, plimbări
prin Geneva.

Elevii cu rezultate academice deosebite şi
nivel bun de limba engleză care s-au pre-
zentat bine la interviu, pot să candideze
pentru bursă parţială.

Activitati extrascolare

Cazare Burse de studiu

În timpul verii se oferă cursuri de limba
engleză, franceză şi spaniolă iar în tim-
pul liber numeroase sporturi şi excursii.

Cursuri de vară de lb. străine
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Elveţia

Lyceum Alpinum Zuoz

Şcoala este situată în Zuoz, în partea ger-
mană a Elveţiei, la o altitudine de 750 m,
într-o locaţie alpină superbă, în apropiere
de staţiunea Saint Moritz. Fondat în anul
1904, Lyceum Alpinum Zuoz se bucură de
o reputaţie academică excelentă şi este
una din principalele şcoli internaţionale
din Elveţia. 

Filosofia şcolii se bazează pe păstrarea tra-
diţiilor în combinaţie cu gândirea inovati-
vă, lipsa prejudecăţilor şi respectul pentru
toleranţă. Aceste principii călăuzitoare şi
pregătirea academică bună fac posibilă
formarea calităţilor individuale necesare
pentru un start reuşit în viaţă. Inspiraţi de
atmosfera unică şi sentimentul apartenen-
ţei la comunitatea şcolară, elevii dobân-
desc nu doar cunoştinţe aprofundate, ci şi
îsi dezvoltă aptitudinile practice. 

Secretele sucesului sunt cele cinci principii
de bază: pregătirea pentru viaţa reală, au-
todisciplina, angajarea şi responsibilitatea,

fair play-ul şi cosmopolitismul. Absolvenţii
îsi continuă studiile la universităţi de pres-
tigiu din întreaga lume precum London
School of Economics, Cambridge Universi-
ty, Yale, St. Gallen University, Federal Insti-
tute of Technology Zurich.

Şcoala oferă două programe academice -
International Baccalaureate (în limba en-
gleză) şi Bacalaureat elveţian (în limba ger-
mană). Elevii care doresc, pot susţine şi
examenele German Abitur.

În clasele a-7-a şi a-8-a se studiază nume-
roase materii, o importanţă deosebită
acordându-se perfecţionării limbii engleze.
În aceşti ani se alege limba principală de
studiu - engleza sau germana. Simultan cu
aceasta se studiază matematică, ştiinţe
exacte, geografie, afaceri, artă, muzică şi
ştiinţe sociale.

Elevii din clasele a -9-a şi a-10-a se pregă-

Scurt istoric și descriere

Programe Academice

Pre-IB

tesc pentru programul IB şi se formează
după sistemul britanic de învatamânt IG-
CSE. La sfârşitul cursului se susţin exame-
nele finale. Lecţiile de matematică şi en-
gleză sunt împartite pe grupe diferite, în
funcţie de nivelul şi capacităţile elevilor.

IB este un program şcolar de doi ani recu-
noscut internaţional, potrivit pentru elevii
ambiţioşi, cu un potenţial academic ridicat
care doresc să-şi continue studiile la uni-
versitate. Elevii încep acest program în cla-
sa a-11-a.

Şcoala oferă următoarele materii:

Grupul 1 (prima limbă străină A1): engle-
ză; germană

Grupul 2 (a doua limbă străină A2): engle-
ză; franceză, germană şi spaniolă

Grupul 3 (Personalitate şi societate): eco-
nomie şi istorie

Grupul 4 (Ştiinţe experimentale): biologie;
chimie; fizică

Grupul 5: Matematică şi matematică pen-
tru avansaţi

Grupul 6 (Artă): arte vizuale; arte teatrale
sau înca o limbă străină sau o disciplină
din grupurile 3 şi 4.

Fiecare elev urmează obligatoriu un curs
de formare în “Teoria cunoaşterii”, cu sco-
pul dezvoltării gândirii critice şi dobîndirii
unei concepţii generale despre teoria cu-
noaşterii. La sfârşitul programului trebuie
să se scrie un eseu pe o anumită temă, a
cărui notă intră în rezultatul general pen-
tru diploma IB.

Elevii sunt implicaţi în activităţi extraşcola-
re încluse în secţiunea CAS (Creativity, Ac-
tion, Service), pentru care primesc, de ase-
menea, notă.

International Baccalaureate
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Vârsta elevilor: 12 – 19 ani
Vârsta elevilor în regim de pensiune: 12 – 19 ani
Numărul total de elevi: 320
Numărul de elevi în regim de pensiune: 220
Numărul de elevi străini:220 

Programe academice: 
- Bacalaureat elveţian (germană)
- Pre-IB
- International Baccalaureate (engleză)
- German Abitur
- Cursuri de vară de limbi străine

Cerinţe pentru candidaţii din străinătate: 
Foaie matricolă cu notele din ultimii doi ani
Recomandare din partea profesorului de limba en-
gleză şi matematică
Chestionar şcolar completat
Atestat de limbă

Taxe: 2009 / 2010
Taxe pentru elevii în regim de pensiune: 
65 190 – 72 370 SFR/an
Taxă de înscriere 1 500 SFR
Depozit - 18 000 SFR 

Informaţii generale

Tip:
- Mixtă
- Şcoală privată internaţiona-

lă cu regim de zi şi de pen-
siune

Aeroportul cel mai apropiat:
Zurich – 1 oră

Localizare:
Zuoz

Obiectivul bacalaureatului elveţian, recu-
noscut atât în ţară, cât şi în străinătate, es-
te să pregătească elevii pentru inscrierea la
universitate, oferind o educaţie vastă.

Şcoala oferă două specializări:

Ştiinţe naturale - elevii studiază fizică şi
matematică aplicată; biologie şi chimie;
economie şi drept.

Ştiinţe umaniste - se studiază geografie,
istorie şi politică, economie şi drept.

La sfârşitul cursului se susţin examene fi-
nale scrise şi orale la anumite discipline ca-
re se studiază în semestrul al II-lea al ulti-
mului an.

Elevii care urmează programul german se
pot prezenta la examenele finale pentru
obţinerea diplomei Abitur de absolvire a
învatamântului secundar german. Materiile
oferite sunt germană, matematică, prima
limbă străină, a doua limbă străină, două
ştiinţe exacte la alegere (chimie, fizică, bio-
logie), istorie, artă sau muzică.

Elevii locuiesc într-un mediu modern şi
confortabil. Elevii mai mici locuiesc într-un
mediu asemănător celui familial, în timp ce
elevii mai mari şi mai responsabili se bucu-
ră de mai multe privilegii şi independenţă.
În cămine există încaperi comune, reţea de

internet şi băi moderne. Elevii se îngrijesc
de menţinerea ordinii şi a curăţeniei.

Şcoala dispune de bibliotecă, centru de in-
formatică, centru medical şi magazin.

Elevii se ocupă activ cu activităţile sportive,
o mare importanţă fiind acordată spotruri-
lor de echipă precum cricket, fotbal, ho-
chei de gheaţă. Se oferă şi schi şi snow-
board, tenis şi golf.

Şi celelalte activităţi extraşcolare oferite
sunt foarte variate - orchestra şcolii, trupa
de teatru, clubul de dezbateri, ziarul şcolii
şi anuarul. În 10 week-end-uri se desfăşoa-
ră activităţi precum rafting, drumeţii, plim-
bări cu saniile, vizite la muzeu, teatru, mu-
sical.

Bacalaureat elveţian

Activitati extrascolare

Cazare

German Abitur

Cursul de vară de limbi străine are loc
în baza şcolară. Se oferă două progra-
me:

Tabără de vară - programul include
cursuri de limba engleză sau germană
şi mult sport.

Academia de golf - după-amiaza sunt
organizate antrenamente de golf de 3
ore cu antrenori profesionişti. Terenul
de golf a fost proiectat de un celebru
arhitect canadian.

Cursuri de vară de lb. străine



Elveţia

Institut auf dem Rosenberg

Institut auf dem Rosenberg a fost fondat în
anul 1889 de Dr.Ulrich Schmidt şi este situat
în Saint Gallen, în partea germană a Elveţiei,
la doar 70 de km.de Zurich. Oraşul poartă
numele monahului Galus care s-a stabilit în
aceste locuri înca din secolul al-VII-lea. Lo-
calizarea perfectă a oraşului între colinele
Santis şi lacul Bodensee i-au creat renumele
de oraş-grădină. Oraşul este cunoscut pen-
tru universitatea veche şi centrul istoric cu
multe case vechi şi magazine pitoreşti.

Şcoala se bucură de o reputaţie excelentă şi
recunoaştere internaţională. După primul
război mondial institutul devine proprieta-
tea familiei Gademan, care sunt patronii
şcolii şi în prezent. Cu timpul, şcoala s-a
afirmat ca una din principalele şcoli-pensiu-
ne din Elveţia. Moto-ul şcolii sunt cuvintele
pedagogului Heinrich Pestalozzi, care spu-
nea că obiectivul şcolii este să ne învete
cum să trăim.

Fiecare tânăr reprezintă o entitate separată
şi merită o abordare individuală în instrui-
rea şi formarea sa. Petrecerea timpului cu
elevi de nationalităţi diferite formează apti-

tudini precum socializarea şi conveţuirea cu
ceilalţi şi îi ajută să se descopere şi să do-
bândească încredere în sine. O dată cu
aceasta, stăpânirea limbilor străine, respec-
tarea diferitelor puncte de vedere şi deprin-
derea de a se lua hotărâri sunt primordiale
pentru cariera viitoare a fiecărui elev. Absol-
venţii şcolii sunt acceptaţi la universităţi de
renume precum EBS Londra, St.Martin’s
College, Aston University, universităţi din
Munchen, Geneva.

Baza şcolară se desfăşoară pe o suprafaţă
de 100 mii m.p., într-un raion de locuinţe
din Saint Gallen. Şcoala dispune de câteva
unităţi şcolare şi cămine, înconjurate de un
superb parc.

Secţia anglo-americană:

Diploma americană pentru învatamân-
tul secundar
Şcoala oferă o pregătire academică de ca-
litate şi sprijin deplin pe parcursul întregu-
lui proces de învatare - de la predarea în
sala de clasă şi ajutor în timpul pregătirii

Scurt istoric și descriere

Programe Academice

individuale, până la pregătirea pentru in-
terviu şi consultaţii pentru inscrierea la
universitate.

Programa şcolară include studierea de ma-
terii diferite. Instruirea se încheie cu obţi-
nerea diplomei de absolvire a învatamân-
tului secundar (High School Diploma).

Advanced Placement (AP)

Programul este destinat elevilor din înva-
tamântul liceal cu rezultate foarte bune,
care studiază un anumit număr de materii
la un nivel academic mai ridicat. Instruirea
se încheie cu examene ale căror rezultate
se notează pe o scară de la 1 la 5. Rezulta-
tele obţinute în programul AP constituie
unul din criteriile de înscriere la universită-
ţile americane şi din alte 19 state. Peste
90% dintre colegiile şi universităţile ameri-
cane acordă credite pentru rezultate mai
mari de 3, iar absolvenţii cu note foarte
bune la toate materiile se pot înscrie direct
în anul al II-lea de universitate.

Diploma engleză pentru învatamântul
secundar

Elevii îsi încep studiile după un program
de cultură generală şi se pregătesc la ma-
teriile la care susţin examenele de stat. Cei
care nu au un nivel corespunzător, urmea-
ză cursuri suplimentare de limba engleză.

Şcoala oferă o mare diversitate de materii
în diferite domenii. Elevii au la dispoziţie
consilieri academici care îi ajută în alege-
rea corectă a materiilor, în funcţie de capa-
cităţile şi obiectivele fiecăruia. Consilierii
monitorizează elevii şi-i ajută pentru in-
scrierea la universitate.

A-levels

GCSE
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Vârsta elevilor: 11 – 18 ani
Vârsta elevilor în regim de pensiune: 11 – 18 ani
Numărul total de elevi: 350 

Programe academice: 
- Secţia anglo-americană - GCSE, A-levels, High

School Diploma, AP
- Secţia germană - Abitur
- Secţia elveţiană - Swiss matura
- Secţia italiană - Matura Italiana
- Pregătire lingvistică
- Cursuri de vară de limbi străine

Cerinţe pentru candidaţii din străinătate: 
Foaie matricolă cu notele din ultimii trei ani
Recomandare din partea profesorului
Test la limba engleză - pentru elevii sub 16 ani
Interviu pentru elevii de 15 ani (se poate susţine la
sediile Intregal)

Taxe: 2009 / 2010
Taxe pentru elevii în regim de pensiune: 
75 000 franci elveţieni/an
Depozit: 25 000 franci elveţieni (rambursabil)

Informaţii generale

Tip:
- Mixtă
- Şcoală privată cu regim de

zi şi de pensiune

Aeroportul cel mai apropiat:
Zurich – 1 oră

Localizare: Saint Gallen
Secţia germană

Programul este acreditat de provincia Ba-
den Burtenberg şi pregăteşte elevii pentru
examenele Abitur. Se oferă o pregătire de
profil în economie. Absolvenţii pot candi-
da la universităţi din Germania şi Austria.

Secţia elveţiană

Din această secţie fac parte elevii din cla-
sele 1-13.

Programul pentru învatamântul primar
oferă o pregătire specializată în domeniul
comerţului pentru dobândirea nivelului de
calificare. Liceul pregăteşte elevii pentru a
se prezenta la examenele bacalaureatului
elveţian. Instruirea se face în colaborare cu
şcoala de stat Trogen. Absolvenţii pot can-
dida pentru diferite universităţi elveţiene.

Secţia italiană Esame di Stato - vizează ob-
ţinerea diplomei de absolvire a învatamân-
tului secundar italian, valabilă pentru in-
scrierea la universităţi elveţiene şi italiene.
Sistemul italian de învatamânt secundar se
compune din trei orientări, dintre care ele-
vii aleg profilul dorit: ştiinţific, lingvistic
sau tehnic. Elevii se pregătesc pentru ba-
calaureatul italian.

Pregătire lingvistică

Şcoala oferă o pregătire lingvistică intensi-
vă în cazul în care elevii nu au un nivel su-
ficient de bun pentru a începe cu progra-
mul academic de bază. Numărul orelor de
studiu este determinat în funcţie de nevoi-
le individuale ale elevilor. Institut auf dem
Rosenberg este un centru de examinare
acreditat unde se susţin examenele SAT,
ACT şi TOEFL, examenele pentru Cambrid-
ge.

Elevii sunt cazaţi în campusuri diferite, în
funcţie de vârstă. Elevii mai mici sunt ca-
zaţi în camere cu 2-4 paturi iar cei mai
mari în camere individuale sau duble. Băile
sunt amplasate la fiecare etaj.

Şcoala dispune de terenuri proprii de tenis,
fotbal, baschet, barcă pentru schi-jet. Elevii
se pot înscrie în echipele de ciclism alpin,
golf, volei şi tenis. Se oferă condiţii exce-
lente pentru practicarea inotului, echitaţiei,
fitness-ului, dansuri, patinaj, hochei, schi şi
snowboarding, schi fond, alpinism. Regulat
se organizează vizite culturale în Zurich,
Geneva, Lucerna, Milano, Munchen sau In-
nsbruck, precum şi vizite la muzee, galerii
de artă, teatru, operă şi altele.

Şcoala acordă burse elevilor cu rezultate
academice deosebite în domeniul artei şi
sportului.

Activitati extrascolare

Burse de studiu

Cazare

În timpul verii se organizează cursuri de
limbi străine în diferite locaţii: Saint
Gallen, Arosa, Seefeld şi Lenk. Se oferă
cursuri de limba engleză, germană,
franceză şi italiană. În timpul liber se
organizează diverse activităţi distracti-
ve, mult sport şi excursii în diverse
obiective culturale şi istorice.

Cursuri de vară de lb. străine
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"Honeste Vivere"

Valencia, Spania

Caxton College

Caxton College este o şcoală particulară
independentă, fondată în anul 1987 de fa-
milia lui Gil Marquez. Şcoala este acredita-
tă de ministerele învatamântului din Spa-
nia şi Marea Britanie şi oferă o educaţie
după modelul britanic de învatamânt com-
binată cu programa şcolară spaniolă de
limba şi cultura spaniolă.

Baza şcolară se desfăşoară pe o suprafaţă
de 26 mii m.p., în orăşelul Pucol, la 18 km
de Valencia, intre malul marii şi munţii din
apropiere, fapt ce face climatul meditera-
nean mai uşor şi plăcut.Caxton College es-
te o şcoală cu un mediu multietnic, în care
elevi din diferite culturi locuiesc şi învata
împreuna într-o atmosferă de prietenie şi
toleranţă.

La Caxton College studiul este bazat pe
dezvoltarea deplină a copilului. Cunoaşte-
rea şi întelegerea culturilor spaniolă şi bri-
tanică constituie elementul principal al
programului educational. 80% dintre pro-
fesori sunt de origine britanică şi 20% de
origine spaniolă. În procesul de instruire se
aplică metodologia experimentală, axată
pe dorinţa copilului de a învata. Profesorii
încearca să stimuleze setea de cunoştinţe
şi interesul elevilor pentru mediul înconju-
rator şi îi ajută să învete. Obiectivul şcolii
este de a dezvolta competenţe necesare
cu care elevii să-şi formeze o gândire pro-
prie, să ia hotărâri în diverse situaţii, anali-

zând informaţiile disponibile.

Legătura cu părinţii

Şcoala consideră că părinţii trebuie să joa-
ce un rol fundamental în educarea copiilor
lor şi face tot posibilul să menţină o legă-
tura activă cu profesorii şi să asigure conti-
nuitatea informaţiei. În acest fel, părinţii
sunt informaţi permanent despre dezvol-
tarea copiilor lor. Suplimentar, doi psiho-
logi monitorizează copii pe tot parcursul
instruirii. Astfel, ei sunt consilieri indispen-
sabili în orientarea profesională a elevilor
ce are loc în clasa a - 9-a. În ultimii doi ani
de liceu elevii sunt sprijiniţi în alegerea
universităţii şi a specializării.

Anul şcolar este împartit în trei semestre -
din septembrie până în iunie, iar o zi de
cursuri ţine de la ora 9.30 la 17.00. Caxton
College pregăteşte elevii de 16 ani pentru
IGCSE şi pe cei de 18 ani pentru A-Levels,
după sistemul britanic de învatamânt, fapt
ce le asigură accesul la cele mai bune uni-
versităţi din întreaga lume. Suplimentar,
şcoala pregăteşte elevii doritori pentru
examenele Selectividad, care le asigură di-
ploma necesară pentru înscrierea la uni-
versităţile spaniole.

Materii predate în limba engleză:

-Limba şi literatura engleză
-Informatică şi tehnologii informaţionale
-Matematică
-Ştiinţe naturale: fizică, chimie, biologie

Scurt istoric și descriere

Instruirea şi grija pentru elevi

Programe Academice

-Geografie
-Istorie
-Artă
-Muzică
-Sport
-Etică
-Afaceri
Materii predate în limba spaniolă:

-Limba şi literatura spaniolă
-Istoria şi geografia Spaniei şi a regiunii
Valencia
-Limba spaniolă ca limbă străină
-Personalitate şi societate
Limbi străine:

-Germană
-Franceză
-Catalană

Program individual

Programul ajută elevii străini să se adapteze la
programul de învatamânt din Caxton şi să-şi
perfecţioneze nivelul de limba engleză, astfel
încât să se includă în programul de bază co-
respunzător vârstei lor.

Cursuri suplimentare de limba engleză 

Elevii care au nevoie de cursuri suplimentare
de limba engleză se instruiesc după progra-
mul individual de limbă.

Programe pentru elevii nou inscrişi
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Vârsta elevilor: 11 - 18 ani

Vârsta elevilor în regim de pensiune: 11 - 18 ani

Numărul total de elevi: 1200

Numărul elevilor cu vârsta între 5 - 10 ani: 450

Numărul elevilor cu vârsta între 11 - 18 ani: 520

Uniformă: pentru elevii cu vârsta între 5 - 16 ani;
Elevii peste 16 ani au dress code

Programe academice: 

- Programul britanic - IGCSE, A-Levels

- Limba spaniolă pentru străini

- Pregătire pentru Selectividad

- Cursuri de vară de limbi străine

Cerinţe pentru candidaţii din străinătate: 

- Foaie matricolă cu notele din ultimii trei ani

- Test la limba engleză, matematică şi înca o materie

- Recomandare din partea unui profesor

* Testele se susţin la Integral

Taxe 2009 / 2010

Taxa de înscriere: 575 euro

Taxa de studiu şi cazare: 

11 - 13 ani 14 - 17 ani

Semestrul I 6068 euro 6256 euro

Semestrul al-II-lea 3516 euro 3657 euro

Depozit pentru cheltuieli personale: 1500 euro (se
achită împreuna cu taxa pentru semestrul I).

Taxe suplimentare:

Manuale: 267 euro/an

Asigurare la cerere: 350 euro/an

Termene de plată:

-Semestrul I depozit: înainte de 15 august

-Semestrul al-II-lea: înainte de 15 decembrie

-Semestrul al -III-lea: înainte de 15 martie

Limba spaniolă ca limbă străină

Elevii care nu stăpânesc limba ca elevii spa-
nioli de aceeaşi vârstă, urmează cursuri spe-
ciale în grupe mici.

Ajutor în clasă

Elevii cu un nivel scăzut de limba engleză pot
să fie ajutaţi de un tutore care intră cu ei în
clasă să le explice şi să-i ajute să-şi ia notiţe.

Baza şcolară este dispusă pe o suprafaţă
de 40000 m.p. şi cuprinde săli de clasă
modern utilate cu table albe interactive,
internet wifi, săli de muzică cu pian şi alte
instrumente, sală audiovizuală cu speakeri
moderni, DVD şi video, 2 laboratoare de
chimie, 1 de fizică şi 1 de biologie, biblio-
tecă cu aproximativ 28600 cărţi, dispusă
pe o suprafaţă de 550 m.p. Instruirea in-
clude şi familiarizarea cu tehnica modernă
şi utilizarea informaţiei - competenţe de
care elevii vor avea nevoie la universitate.
Suplimentar, Caxton College dispune de
un teatru propriu cu 400 de locuri unde
sunt invitate trupe de teatru.

Baza sportivă

Baza sportivă a şcolii cuprinde 5 terenuri
de tenis, 4 terenuri de baschet, 2 de volei,
1 de fotbal, 2 săli de balet şi dansuri mo-
derne, 3 bazine de înot - unul semiolimpic,
unul acoperit şi unul de mică capacitate,
sală de tenis, 3 săli de fitness şi înca 3 săli
pentru diferite sporturi.

Şcoala are un department care răspunde
de activităţile extraşcolare. Elevii de liceu
frecventează cluburile de interese în fieca-
re miercuri de la orele 3.40 la 4.50. Elevii
participă la concursurile interşcolare şi la
excursiile tematice. Cluburile în care se pot
înscrie sunt: aerobic, artă, şah, balet, gătit,
interpretare vocală, limba franceză, fotbal,
judo, desen şi sculptură, informatică, pian,
karate, tai quando, limba chineză, tenis,
volei.

Şcoala selectează cu atenţie familii-gazdă
pentru elevii străini. Viaţa într-o familie
spaniolă permite elevilor să cunoască o
nouă cultură şi să practice limba spaniolă,
care se studiază obligatoriu la şcoală. Ast-
fel, pe parcursul instruirii, elevii primesc
sprijin familial şi pot practica limba, nece-
sare adaptării rapide.

Adesea, familiile-gazdă au copii care sunt
elevi la Caxton College.Baza şcolară

Activitati extrascolare

Cazare

Aeroportul cel mai apropiat:
Valencia

Localizare:
Pucol, lângă Valencia

Tip:
-Mixtă
-Şcoală privată cu regim de zi şi
de pensiune

Informaţii generale

Vârsta: 8 – 18 ani
Cursuri: 20 de ore de studiu/săptă-
mână
Perioada: 1 iulie - 31 august

Curs
Cursanţii aleg între limba spaniolă sau engleză,
timpul liber fiind petrecut împreuna. În schim-
bul unei taxe suplimentare se oferă antrena-
mente de tenis şi înot precum şi cursuri de in-
formatică.

Timp liber
Colegiul oferă condiţii excelente pentru
practicarea sportului. Se organizează ex-
cursii în parcul tematic Terra Mitica, Penis-
cola şi Carynto, Valencia, plaja Saler, par-
cul Terra Natura & Aqua Natura şi altele.

Taxa include:

Cazare în familie-gazdă/cămin

Pensiune completă (prânz cald)

20 de ore de studiu de limba spaniolă/săptămână

1 excursie de o zi/săptămână

Înot în fiecare zi şi program de agrement

Utilizarea bazei şcolare şi acces la internet

Transfer de la/până la aeroportul Valencia

2 săpt. Iulie 5, 19; August 2, 16 1250  € 
3 săpt. Iulie 5, 19; August 2 1600  €
4 săpt. Iulie 5, 19; August 2 1950  €
iulie şi 15 august sunt sărbători naţionale şi nu se susţin
cursuri

Transfer în afara zilelor stabilite 50 euro (1 direcţie)

Cursuri de vară de lb. străine



Държавно и orăтно средно
образование в Ирландия

62

Învatamânt secundar în şcoli
de stat şi particulare din 
Irlanda

Vârsta elevilor: 12-18 ani

Programe academice: 

- Program irlandez

Cerinţe pentru elevii străini:

- Vârsta cuprinsă între 12 - 18 ani

- Nivel bun de limba engleză

- Rezultate foarte bune în ultimii doi ani - peste 4,50 

Elevii trebuie să dorească să participe la toate aspec-
tele vieţii din/în afara şcolii şi să locuiască în familii-
gazdă

Comportament adecvat în şcoală

Să aibă o atitudine pozitivă şi să ia singuri hotărârea
da a urma acest program

Taxe de studiu şi cazare

Şcoli de stat cu regim de zi

- Învatamânt - gratuit

- Cazare în familie-gazdă - 12 900 euro/an

Şcoli de elită cu regim de zi:

- Învatamânt şi cazare în familie -gazdă - 16 400 -
21 500 euro/an

Şcoli de elită cu regim de pensiune:

- Învatamânt, cazare în campus şi familie-tutore - 16
700 - 26 500 euro/an

Învatamântul secundar în Irlanda
Învatamântu secundar din Irlanda are o durată
de şase ani - clasele 7 - 12 şi se împarte in do-
uă cicluri - Junior şi Senior Cycle.
Junior Cycle (12 - 14 ani) durează trei ani -
First, Second şi Third Years.
Senior Cycle (15 - 18 ani) durează trei ani şi
oferă pregătire de profil. Toate materiile se
studiază la două niveluri - scăzut şi ridicat. La
sfârşitul instruirii se susţine bacalaureatul obli-
gatoriu şi se primeşte certificatul Living Certifi-
cate, recunoscut de ţările Uniunii Europene.
Pentru inscrierea la universităţile din Anglia şi
Irlanda se cer, de obicei, 6 materii.

De ce să studiez în Irlanda ?
-Învatamânt secundar de calitate, recunoscut
la nivel mondial
-Cele mai bune cursuri de limba engleză
-Programul învatamântului secundar este prin-
tre cele mai bune din lume
-Irlanda este o ţară sigură şi conservatoare
-Irlandezii sunt unul din cele mai prietenoase
popoare din lume

Oferte de studiu şi cazare în Irlanda
Toate şcolile propuse sunt acreditate de minis-
terul irlandez de învatamânt şi oferă programe
şcolare naţionale. Ele se împart în două cate-
gorii:

Învatamânt gratuit - şcoala nu are fixate taxe
obligatorii, dar poate să ceară taxe voluntare
(pentru cheltuieli administrative) plus taxe
pentru servicii suplimentare. Acest tip de şcoli
sunt numai pentru elevii din UE.

Învatamânt cu plată - aceste şcoli au o taxă de
înscriere obligatorie şi pot cere taxe pentru
servicii suplimentare. Acest tip de şcoli sunt
atât pentru cetăţenii UE, cât şi pentru elevii din
ţări care nu sunt membre UE.

Şcoli particulare de elită cu program de zi
Şcolile particulare oferă cea mai bună pregătire
academică. Datorită standardelor ridicate de
instruire şi atenţiei individuale acordată elevi-
lor, un mare procent de absolvenţi îsi continuă
studiile în colegii şi universităţi.

Şcoli particulare de elită cu regim de
pensiune - oferă:

O mare diversitate de materii

Condiţii de studiu excelente şi activităţi ex-
traşcolare

Terenuri de sport

Atenţie individuală şi sprijin pe parcursul in-
struirii

Cazare în campus în timpul săptămânii

În timpul week-end-urilor, sărbătorilor şi va-
canţelor intersemestriale elevii locuiesc în
familii-gazdă.

Cazare
Familie-gazdă
Toate familiile sunt selectate cu atenţie.
Cazarea se face în camere individuale, cu
dotari standard - pat, sifonier, loc pentru
studiu, bufet şi incălzire. În unele familii lo-
cul pentru studiu poate să fie în afara ca-
merei.Într-o familie nu sunt cazaţi nicioda-
tă doi elevi de aceeaşi naţionalitate.

Campus
În aceste şcoli unitatea şcolară şi campusu-
rile sunt situate în acelaşi loc, acestea sunt
verificate de Ministerul Sănătăţii şi se asi-
gură pensiune completă pe parcursul în-
tregii săptămâni. Cele mai multe şcoli de
acest tip sunt închise în zilele libere şi în
timpul vacanţelor intersemestriale, de Cră-
ciun şi Paşte. În acest timp elevii sunt cazaţi
în familii-gazdă, care sunt tutorii lor, fără să
plătească taxă suplimentară.

Informaţii generale
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Şcoli de stat în Irlanda şi Anglia
Şcoli particulare în Irlanda, SUA, Canada şi
Australia

High Schools International

Vârsta elevilor: 12-18 ani

Programe academice: 

- Programe britanice - IGCSE, A-Levels

- Program irlandez

- Program american

- Program canadian

- Program australian/bazat pe cel britanic

Cerinţe pentru candidaţii străini:

- Foaie matricolă cu notele din ultimii trei ani

- Test la limba engleză

- Scrisoare de motivaţie

- Recomandări din partea a trei profesori (diriginte,
profesorii de matematică şi limba engleză)

Taxe 2009/2010

Irlanda: 13 000 - 33 500 euro

Anglia - Şcoală de stat: -învatamânt - gratuit

- cazare în familie gazdă - 9000 lire sterline/an

- cazare în pensiune - 13500 lire sterline/an

SUA

Şcoală de stat - aprox. 6200 dolari americani

Şcoală particulară cu cazere în familie gazdă - aprox.
20000 dolari americani/an

Şcoală particulară cu regim de pensiune - 29000 -
44500 dolari americani/an

Canada

Şcoală de stat - aprox. 22000 dolari canadieni

Şcoală particulară cu cazare în familie gazdă - aprox.
30000 dolari canadieni

Şcoală particulară cu regim de pensiune - 31000 -
44000 dolari canadieni

Australia

Şcoală de stat - aprox. 27000 dolari australieni

Şcoală particulară - aprox. 36000 - 46000 dolari aus-
tralieni

High Schools International este o organizaţie ce
oferă programe educaţionale de calitate în 5 din
cele mai dezvoltate ţări în care se vorbeşte lim-
ba engleză - Irlanda, Marea Btitanie, SUA,
Australia, Canada.

În întreaga lume engleza are reputaţia de limbă
a afacerilor, ştiinţei, informaticii şi internetului.
Buna stăpânire a limbii engleze va juca un rol
important în educaţia şi cariera viitoare a fiecă-
rui elev.

Serviciile oferite de organizaţie:

- Inscrierea într-o şcoală secundară

- Parcurgerea planului national de învatamânt

- Cazare într-o familie gazdă sau campus

- Consiliere pe parcursul procesului de învatare

- Sfaturi şi sprijin pentru adaptare rapidă

Şcoli care oferă cazare:

Şcoli de stat cu regim de zi

La aceste şcoli se pot înscrie elevii cu vârsta în-
tre 12 - 18 ani şi sunt oferite numeroase materii.
Cele mai multe şcoli sunt mixte - pentru fete şi
băieţi.

- Irlanda

- Canada

- SUA

- Australia

Şcoli de stat cu regim de pensiune

Aceste şcoli sunt o alternativă pentru elevii care
preferă să se dedice pe deplin mediului şcolar şi
să trăiască intr-o şcoală- pensiune. Acest tip de
cazare este potrivit pentru copiii sociabili, des-
chişi, cărora le place sportul şi care se adaptează
uşor.Avantajul şcolilor- pensiune este că oferă
elevilor multe activităţi extraşcolare şi sportive
precum şi cluburi de interese. Astfel, fiecare elev
are posibilitatea să-şi dezvolte pe deplin poten-
ţialul.

- SUA

- Anglia

- Irlanda

- Canada

Şcoli particulare

Sunt şcoli unde se plătesc taxe de studiu şi care
oferă un standard ridicat de instruire şi învata-
mânt de calitate, combinate cu programe spor-
tive şi sociale bogate, axate pe dezvoltarea indi-
viduală a elevilor. În şcolile particulare se acordă
o mare atenţie pregătirii fiecărui elev pentru in-
scrierea la cele mai bune universităţi şi îndepli-
nirea obiectivelor personale.

Aceste şcoli oferă cazare în familii-gazdă sau în
campus.

- SUA

- Canada

- Irlanda

- Australia

Servicii:

Coordinator local

Fiecare elev are un tutore care-l ajută să se
adapteze în noul mediu şi care oferă consiliere
şi sprijin.

Întâmpinare la aeroport

Un reprezentant al organizaţiei întâmpina fieca-
re elev la aeroport şi îl conduce la noua şcoală
sau locuinţă. La scurt timp de la sosire se orga-
nizează un tur de orientare pentru toţi elevii ca-
zaţi în raion.

Asistenţă pe durata şederii în şcoală

Pe tot parcursul procesului de învatare o echipă
formată din consultanţi cu experienţă sunt la
dispoziţia elevilor.

Informaţii generale



Integral este o agenţie privată ce oferă con-
sultanţă în domeniul programelor educaţiona-
le în străinătate. De mai bine de 18 ani, prin
intermediul Integral, mii de tineri din Bulgaria
pleacă în străinătat să-şi perfecţioneze limba
străină, să-şi continuie studiile sau să-şi îmbu-
nătăţească calif icarea.
Scopul nostru este să ne ocupăm atât de ca-
riera academică şi profesională a tinerilor, cît
şi să le asigurăm calitatea vieţii pe care o me-
rită.

În f iecare an, noi ne întâlnim cu organizaţiile
de învăţământ partenere şi vizităm şcoli noi
pentru a le garanta clienţilor noştri cele mai
bune servicii de consultanţă. Târgurile educa-
ţionale specializate pe care le organizăm con-
stituie un prilej de întâlnire cu reprezentanţii
diferitelor instituţii de învăţământ, precum şi
posibilitatea de a benef icia de avantaje sau
bonusuri la înscrierea efectuată în cadrul târ-
gului. 

Povestiţi-ne despre f iul sau f iica dvs. şi tipul
de studii de care sunteţi interesaţi. Noi vă
vom recomanda un număr de şcoli pe care le
considerăm potrivite pentru dvs. şi copilului
dvs. şi vă vom oferi informaţiile necesare pen-
tru a face alegerea cea mai bună.

Experienţa noastră vă va
ajuta să reuşiţi
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