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Το St Edmund's College είναι το αλαιότερο καθολικό σχολείο της Αγγλίας

Το St Edmund’s εκτείνεται σε µια
υαίθρια εριοχή 1.618 στρεµµάτων
µε εξαιρετικές συγκοινωνιακές
συνδέσεις µε το Λονδίνο.

Ηµεροµηνίες
µαθηµάτων 2018
9 Ιουλίου - 29 Ιουλίου

3 εβδοµάδες

9 Ιουλίου- 19 Αυγούστου

6 εβδοµάδες

30 Ιουλίου- 19 Αυγούστου 3 εβδοµάδες

ΛΟΝΔΙΝΟ
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Ένα κορυφαίο βρετανικό θερινό σχολείο,
ιστοοιηµένο αό το Βρετανικό
Συµβούλιο, για µαθητές 10-17 ετών

Ένας φανταστικός τρόος να
βελτιώσετε τις γλωσσικές σας
ικανότητες µέσα αό
δραστηριότητες και γνωριµία
µε τη βρετανική κουλτούρα.

Καλώς ήρθατε στο Θερινό σχολείο του St Edmund's College
Το St Edmund's College έχει µακρόχρονη, εδραιωµένη
αράδοση στην υοδοχή και την εκαίδευση µαθητών
αό όλο τον κόσµο. Το Θερινό σχολείο αοτελεί
αναόσαστο κοµµάτι του κολεγίου και ροωθεί υψηλά
ρότυα ατοµικής εξέλιξης, συµεριφοράς και
καλλιέργειας του οµαδικού νεύµατος. Αυτά τα θερινά
µαθήµατα ροετοιµάζουν ιδανικά τον µαθητή για τη
συνέχιση στο βασικό του σχολείο ή σε κάοιο άλλο
βρετανικό σχολείο.
Το Θερινό σχολείο ιδρύθηκε το 1996 και λέον αοτελεί
ένα αό τα κορυφαία ιστοοιηµένα θερινά σχολεία στη
Βρετανία, σύµφωνα µε τη βαθµολογία της El Gazette, η
οοία το καθιστά αναγνωρισµένο Κέντρο Αριστείας.
Η εκαιδευτική εµειρία του Θερινού σχολείου
εριλαµβάνει νέες ευκαιρίες µάθησης µέσα αό
δραστηριότητες εντός της τάξης και στο λαίσιο

Ηλικιακές οµάδες θερινού σχολείου
Junior School:
Middle School:
Senior school:
Sixteen Plus :

10 - 11 ετών
12 - 13 ετών
14 - 15 ετών
16 - 17 ετών

Οι µαθητές ρέει να είναι τουλάχιστον 10 ετών κατά την έναρξη του
σχολείου και το ολύ 17 ετών κατά την ολοκλήρωση του ρογράµµατος.

εκδροµών ου έχουν σχεδιαστεί µε γνώµονα την ατοµική
ανάτυξη και τη βελτίωση της γλωσσικής ικανότητας

Το εκαιδευτικό ρόγραµµα 3 ή 6 εβδοµάδων

του µαθητή. Το ρόγραµµα αευθύνεται τόσο σε

έχει σχεδιαστεί µε δηµιουργικότητα ώστε να

φυσικούς οµιλητές όσο και σε δίγλωσσους µαθητές.

αξιοοιείται στο έακρο το αγγλόφωνο

Τα µαθήµατα του Θερινού σχολείου του St Edmund's
ραγµατοοιούνται στην ιστορική ανειστηµιούολη
του κολεγίου, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις ανάµεσα στο
µαγευτικό καταράσινο τοίο της εξοχής του
Hertfordshire. Αυτό το ασφαλές, ρόσφορο µαθησιακό
εριβάλλον βρίσκεται σε µικρή αόσταση αό το
Λονδίνο, το Κέιµριτζ και άλλες εισκέψιµες εριοχές.
Ένα εκληκτικό στοιχείο του σχολείου είναι το
αογευµατινό ρόγραµµα ETOS (Αγγλικά µέσω άλλων
µαθηµάτων), το οοίο γίνεται 4 αογεύµατα την
εβδοµάδα και εριλαµβάνει µεγάλη οικιλία µαθηµάτων
αό καταδύσεις και χορό µέχρι Σαίξηρ!
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εριβάλλον, µε εκαιδευτικές εισκέψεις,
εκδροµές σε αξιοθέατα, βόλτες για αγορές και
εισκέψεις σε θέατρα. Όλα αυτά υοστηρίζουν
τη διδασκαλία εντός της τάξης και τις
δραστηριότητες ου αρέχουν δοµηµένες
ευκαιρίες εξάσκησης και βελτίωσης των
γλωσσικών δεξιοτήτων.
Το Θερινό σχολείο είναι ολύ διασκεδαστικό.
Το κολέγιο διαθέτει µελετηµένα συστήµατα
ασφαλείας για την ροστασία των αιδιών
σας κατά τη διαµονή τους. Οι µαθητές
ταξιδεύουν µε µέσα µεταφοράς του κολεγίου,
οτέ µόνα τους ή µε τις δηµόσιες συγκοινωνίες.

summerschool@stedmundscollege.org

Ζωή στο κολέγιο και εκδροµές

Αγγλικά 1

λειτουργήσει συµληρωµατικά στο

Τρίτη

Αγγλικά 1

βασικό ρόγραµµα εκαίδευσης

Τετάρτη

του αιδιού.

Πέµτη

Αγγλικά 1

Αγγλικά 2

Αγγλικά 3

Παρασκευή

Αγγλικά 1

Αγγλικά 2

Αγγλικά 3

Αγγλικά 2
Αγγλικά 2

Αγγλικά 3
Αγγλικά 3

12:30

13:30

14:45

15:30-21:00

ETOS

Κοινωνικό ρόγραµµα

ETOS

Κοινωνικό ρόγραµµα

ETOS

ETOS

Κοινωνικό ρόγραµµα

ETOS

ETOS

Κοινωνικό ρόγραµµα

ETOS
ETOS

Διάλειµµα

Δευτέρα

γεύµα

11:15

το Θερινό σχολείο σκοό έχει να

Μεσηµεριανό

10:00
Διάλειµµα

08:45

Διάλειµµα

Η εκαιδευτική εµειρία ου αρέχει

Εκαιδευτικές εκδροµές

Κοινωνικό ρόγραµµα

Κάθε εβδοµάδα αρέχεται ένας

Σάββατο

Εκδροµή σε αξιοθέατα και αγορές

συνδυασµός αό µαθήµατα σε

Κυριακή

Αθλητικό και κοινωνικό ρόγραµµα

τάξη, δραστηριότητες

Συµεράσµατα

Παράδειγµα ρογράµµατος της Εβδοµάδας 2.

δηµιουργικής αασχόλησης και
εκδροµές εκτός των εγκαταστάσεων.

Εισκέψεις

Εισκέψεις σε θέατρα

Κάθε εβδοµάδα η τάξη

Όλες οι τάξεις θα έχουν την

ραγµατοοιεί ολοήµερη

ευκαιρία να άνε στο θέατρο. Η

είσκεψη σε διάσηµα αξιοθέατα

αράσταση ειλέγεται ώστε να

στην Αγγλία. Το µνηµείο

ταιριάζει στην ηλικία και το

ειλέγεται για την ιστορική και

είεδο αγγλικής γλώσσας του

ολιτιστική του σηµασία, ενώ

µαθητή. Πρόκειται για µια

Το ρόγραµµα εριλαµβάνει 20

αράλληλα αρουσιάζει και

εκαιδευτική εµειρία και µια

ώρες διδασκαλίας µέσα σε τάξη

εκαιδευτικό ενδιαφέρον για τα

καλή εξάσκηση στην κατανόηση

κάθε εβδοµάδα, συν εκαιδευτικές

αιδιά.

της αγγλικής γλώσσας. Η

Στο St Edmund's College είµαστε
ερήφανοι ου καταφέρνουµε να
συνδυάζουµε τα υψηλά
εκαιδευτικά ρότυα µε οικίλες
δραστηριότητες για διασκέδαση,
χαλάρωση και αναψυχή.

εκδροµές και εισκέψεις. Όλα τα
αραάνω συµεριλαµβάνονται
στα δίδακτρα. Δεν υάρχουν
ρόσθετες χρεώσεις.

Οι µαθητές ροετοιµάζονται εκ
των ροτέρων για την είσκεψη

είσκεψη ροετοιµάζεται και
µελετάται µέσα στην τάξη.

µε τον δάσκαλό τους, στο µνηµείο

Αγορές και εκδροµές σε αξιοθέατα

γίνεται ξενάγηση και στο τέλος

Δύο αό τις έντε ηµέρες ου

ετοιµάζουν µια εκαιδευτική

ροβλέονται για εκδροµές, οι

εργασία σχετική µε την είσκεψη.

µαθητές θα εισκεφθούν είσης

Οι εισκέψεις ειλέγονται ώστε

διάσηµα αξιοθέατα και θα έχουν

να είναι κατάλληλες για την

την ευκαιρία να άνε για ψώνια

ηλικία και τις ικανότητες των

σε µεγάλα ολυκαταστήµατα

µαθητών στην τάξη.

εκτός της όλης. Πρόσφατα
εισκεφθήκαµε το London Eye,
ήγαµε στη θάλασσα και στις
σηλιές του Chislehurst!
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Μαθήµατα αγγλικής γλώσσας και µέθοδοι διδασκαλίας
Το αιδί σας θα αρακολουθεί 12

Αγγλικά µέσω άλλων µαθηµάτων

Μαθήµατα καλλιτεχνικών ETOS

ώρες ρωινών µαθηµάτων και 8

(ETOS)

Είσης, ροσφέρουµε οικιλία αό

ώρες αογευµατινών µαθηµάτων

Αό τις 13:30 έως τις 15:30, 4

µαθήµατα καλλιτεχνικών. Εδώ, το

κάθε εβδοµάδα.

αογεύµατα την εβδοµάδα. Το

αιδί µαθαίνει µέσα αό την ράξη

µάθηµα αυτό εριλαµβάνει 8 ώρες

κι ο χρόνος στην τάξη είναι σαφώς

διδασκαλίας Αγγλικών µέσα αό ένα

µικρότερος αό τον χρόνο ου

θέµα ου θα ειλέξει ο µαθητής. Τα

χορεύουµε, κάνουµε θέατρο ή

µαθήµατα διδάσκονται αό ειδικούς,

ζωγραφίζουµε!

καταρτισµένους εκαιδευτικούς. Ο

µέγιστη αναλογία µαθητών-

•
•
•
•

δασκάλου 14:1. Τα µαθήµατα

Μαθήµατα κατάρτισης ETOS

ειλέγονται σε εβδοµαδιαία βάση.

Αυτά τα µαθήµατα στοχεύουν στην

Στο Θερινό σχολείο του St Edmund’s
College ακολουθούµε τις αρχές της
δραστηριοκεντρικής µεθόδου και της
µεθόδου µε βάση το εριεχόµενο,
σύµφωνα µε τις οοίες τα αιδιά
µαθαίνουν Αγγλικά µέσω
διαδραστικών εκαιδευτικών
δραστηριοτήτων ου σκοό έχουν
την αρουσίαση και την εξάσκηση
της γλώσσας µέσα αό
ραγµατικές δραστηριότητες.
Τα µαθήµατα συνδέονται µε τις
εβδοµαδιαίες εκαιδευτικές
εκδροµές. Για αράδειγµα, αν µια
τάξη ρόκειται να εισκεφθεί τον
Πύργο του Λονδίνου, το θέµα του
µαθήµατος µορεί να είναι

αριθµός των µαθητών ανά τάξη
οικίλλει ανάλογα µε το θέµα µε

Αθλητικά µαθήµατα ETOS
Κάθε εβδοµάδα το αιδί σας µορεί
να ειλέξει αό µια σειρά αθλητικών
µαθηµάτων. Κάθε µάθηµα
εριλαµβάνει το θεωρητικό και το
ρακτικό σκέλος, ώστε ο µαθητής να

Καλλιτεχνικά
Χορός
Θέατρο
Σαίξιρ

αόκτηση νέων δεξιοτήτων - αό
τη µαγειρική µέχρι την ροσφορά
ρώτων βοηθειών:

•
•
•

Τεχνολογία τροφίµων
Πρώτες βοήθειες
Αυτόνοµη κατάδυση ανοιχτής
θαλάσσης της PADI* (2 εβδοµάδες)

µαθαίνει στην τάξη για µια τυχή
του αθλήµατος και στη συνέχεια να

ΑκαδηµαVκά µαθήµατα ETOS

κάνει εξάσκηση σε εξωτερικό χώρο ή

Προσφέρουµε έναν κύκλο

σε κλειστό γυµναστήριο. Όλα τα

µαθηµάτων ροετοιµασίας για

Όλοι µας οι εκαιδευτικοί είναι

αθλητικά µαθήµατα διδάσκονται αό

βρετανικά σχολεία, για όσους

έµειροι και καταρτισµένοι

εκαιδευµένους γυµναστές.

ρόκειται να σουδάσουν στο

εαγγελµατίες. Κάθε τάξη

•
•
•
•
•
•
•
•

βρετανική ιστορία µε έµφαση σε
ρήµατα αρελθοντικού χρόνου.

εριλαµβάνει αιδιά διαφόρων
εθνικοτήτων και µητρικών
γλωσσών. Είµαστε ερήφανοι γιατί
το εριβάλλον στις τάξεις µας είναι
εύφορο, χωρίς διακρίσεις και µε
λούσιο εκαιδευτικό εριεχόµενο.

Ποδόσφαιρο
Τένις
Νέτµολ
Γκολφ
Μάντµιντον
ΒόλεV
Τραµολίνο
Ιασία*

Ηνωµένο Βασίλειο. Η διάρκεια είναι 3
εβδοµάδες και εριλαµβάνει
Μαθηµατικά, Αγγλικά και Φυσική.
Είσης, αρέχουµε µαθήµατα
ροετοιµασίας και εξετάσεις για το
IELTS και το GESE του Trinity.

*Για τα µαθήµατα αυτά ααιτείται κράτηση εκ των ροτέρων. Δεν υάρχει ρόσθετο κόστος, αλλά το κάθε αιδί µορεί να συµµετάσχει σε 1 κύκλο µαθηµάτων ανά 3
εβδοµάδες. Δεν υάρχει δυνατότητα ένα αιδί να εαναλάβει δεύτερη φορά το ίδιο µάθηµα ETOS κατά τη διαµονή του. Τα αραάνω µαθήµατα ETOS είναι ενδεικτικά και
µορεί να συµεριλαµβάνονται ή όχι σε έναν κύκλο µαθηµάτων ή το ρόγραµµα µίας εβδοµάδας.
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Ειδικευµένα µαθήµατα ETOS
Ιασία

Αυτόνοµη κατάδυση ανοιχτής

Πρώτες βοήθειες

Διάρκεια: 1 εβδοµάδα

θαλάσσης της PADI

Διάρκεια: 1 εβδοµάδα

Διάρκεια: 2 εβδοµάδες
Μαθήµατα ιασίας αό

Αν το αιδί σας ήθελε άντα να

Τι θα µάθουν;

καταρτισµένους εκαιδευτές της

µάθει να κάνει καταδύσεις, να

Πρωτοβάθµια φροντίδα (ΚΑΡΠΑ) – Σε

British Horse Society / Association

ανακαλύψει νέες εριέτειες ή να

αυτόν τον κύκλο διδάσκονται τεχνικές

British Riding Schools στο Contessa

θαυµάσει τα µυστήρια ου

διαχείρισης εειγόντων εριστατικών

Riding & Training Centre.

κρύβονται κάτω αό την

ου είναι αειλητικά για τη ζωή, όως

ειφάνεια του νερού, εδώ µορεί

δεξιότητες αροχής βοήθειας σε

να κάνει την αρχή.

ασθενείς ου δεν ανανέουν, ου δεν

Το ρόγραµµα εριλαµβάνει 4
µαθήµατα άνω σε άλογο και 4
διαλέξεις ρακτικής διαχείρισης

Για να αοκτήσει ιστοοίηση

του αλόγου κάθε εβδοµάδα.

δύτη ανοιχτής θαλάσσης της PADI

Τα µαθήµατα αευθύνονται σε
όλες τις ηλικίες και τα είεδα
γνώσης, αό αρχάριους µέχρι
έµειρους ιείς. Κάθε µάθηµα
χωρίζεται σε 1 ώρα ιασίας και
άλλη µία ώρα φροντίδας του
αλόγου και διαχείρισης του

θα χρειαστεί να ολοκληρώσει 3
ενότητες:
Θεωρητικές γνώσεις (ατοµική
µελέτη), ανάτυξη δεξιοτήτων (5
καταδύσεις σε 2 µαθήµατα σε
ισίνα) και 4 καταδύσεις σε
ανοιχτή θάλασσα.

έχουν καρδιακό αλµό, ου µορεί να
έχουν τραυµατιστεί στη σονδυλική
στήλη, µορεί να έχουν άθει
καταληξία ή να αρουσιάζουν σοβαρή
αιµορραγία. Θα µάθουν να κάνουν
καρδιονευµονική ανάνηψη (ΚΑΡΠΑ) και
να αρακολουθούν τον ασθενή όσο
εριµένουν τις ρώτες βοήθειες.
Δευτεροβάθµια φροντίδα (Πρώτες
βοήθειες) - Σε αυτόν τον κύκλο τα αιδιά

στάβλου. Την τελευταία µέρα, οι

Για να ολοκληρώσουν τον κύκλο

µαθαίνουν ώς να αρέχουν τις ρώτες

µαθητές µορούν να δοκιµάσουν

µαθηµάτων δύτη ανοιχτής

βοήθειες µε σκοό την ελάττωση του

γυµνιευτική, ένα είδος

θαλάσσης οι µαθητές θα ρέει

όνου και τη µείωση του κινδύνου

γυµναστικής άνω στο άλογο! Οι

ρώτα να ολοκληρώσουν τη

εραιτέρω ειβάρυνσης του ασθενή.

µαθητές λαµβάνουν

θεωρία, να ειτύχουν στα τεστ

Μεταξύ άλλων, µαθαίνουν να

ιστοοιητικό των γνώσεων ου

και την τελική εξέταση και να

αξιολογούν τραυµατισµούς και

αοκτούν ανά εβδοµάδα.

ολοκληρώσουν την εκαίδευση

ασθένειες, να τοοθετούν ειδέσµους

Κανονίζουµε τη µεταφορά ρος

στην ισίνα (5 καταδύσεις). Μετά

και νάρθηκες.

και αό το κέντρο και αρέχουµε

την ολοκλήρωση των µαθηµάτων

ΚΑΡΠΑ και ΑΕΑ - Αυτός ο κύκλος

όλον τον ααραίτητο εξολισµό.

στην ισίνα και την τάξη,

εικεντρώνεται στην εκαίδευση

ηγαίνουµε στην ανοιχτή

καρδιονευµονικής ανάνηψης (ΚΑΡΠΑ)

θάλασσα για την

και διδάσκει στους συµµετέχοντες ώς

ραγµατοοίηση 4 καταδύσεων.

να χρησιµοοιούν ΑΕΑ (αυτόµατο

Αυτό γίνεται εντός 2 ηµερών.

εξωτερικό αινιδωτή)

Για ερισσότερες ληροφορίες,
εισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

www.contessariding.co.uk
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Εξετάσεις

Αθλήµατα και Δραστηριότητες

Έχετε είσης τη δυνατότητα να

Μετά το σχολείο και τα Σαββατοκύριακα, ροσφέρουµε µια σειρά αό

εγγράψετε το αιδί σας στις

αθλήµατα και άλλες δραστηριότητες µε λήρη ειτήρηση στις

εξετάσεις GESE του Trinity ή στις

εγκαταστάσεις, καθώς και ροαιρετικές εκδροµές στη εριοχή. Το

εξετάσεις του IELTS.

ρόγραµµα έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύτει µεγάλο εύρος ενδιαφερόντων
και υάρχει άντα ειλογή δωρεάν δραστηριοτήτων µε ειτήρηση.

Δεν υάρχει χρέωση, αλλά οι
θέσεις είναι εριορισµένες και θα
χρειαστεί να κάνετε κράτηση κατά
την εγγραφή.
Εξετάσεις GESE του Trinity:
Οι εξετάσεις αευθύνονται σε
αιδιά ηλικίας 10-17 ετών και
αξιολογούν την ικανότητα
αραγωγής λόγου και ακουστικής
κατανόησης του υοψηφίου στα
Αγγλικά.

Στις εγκαταστάσεις διατίθενται κλειστό γυµναστήριο για µάσκετ,
µάντµιντον, οδόσφαιρο 5x5, εσωτερική θερµαινόµενη ισίνα για
κολύµβηση και όλο, 6 γήεδα τένις, αίθουσα για ινγκ ονγκ και ολλά
γήεδα όου οργανώνουµε τα άντα αό "Μίνι Ολυµιακούς Αγώνες"
µέχρι βόλεV και τοξοβολία.
Στις εγκαταστάσεις οργανώνονται κι άλλες εκδηλώσεις, όως ντίσκο,
µάρµεκιου και διεθνείς βραδιές, άρτι καραόκε, µαθήµατα µουσικής και
αραστάσεις talent show. Οι µαθητές ου ειθυµούν µεγαλύτερη ησυχία
µορούν να εωφεληθούν αό τη βιβλιοθήκη, την τεχνολογική λέσχη και
το ρόγραµµα τεχνών και χειροτεχνιών.
Εκτός των εγκαταστάσεων οργανώνουµε εκδροµές για µόουλινγκ,

Εξετάσεις IELTS:

ατινάζ, αναρρίχηση, Quasar, γκολφ και κανό. Είσης, ηγαίνουµε µε το

Προορίζονται για άτοµα ηλικίας

σχολικό λεωφορείο σε κάοια συναυλία ή στον κινηµατογράφο της

άνω των 16 ετών και αξιολογούν

εριοχής για να δούµε την ιο ρόσφατη ταινία (όλα στα Αγγλικά

την ικανότητα του υοψηφίου

φυσικά!).

στην ακαδηµαVκή αγγλική
γλώσσα. Συνήθως στις εξετάσεις
συµµετέχουν όσοι σκοεύουν να
σουδάσουν σε ανειστήµιο
αγγλόφωνης χώρας.
Τα ιστοοιητικά αοστέλλονται
στους γονείς µετά το τέλος του
κύκλου µαθηµάτων. Τα δίδακτρα
εριλαµβάνουν όλα τα έξοδα και,
στην ερίτωση του IELTS, τη
µεταφορά ρος και αό το
εξεταστικό κέντρο.

www.stedmundscollege.com

summerschool@stedmundscollege.org

Juniors και Middle School - Εκαιδευτικές Εκδροµές 2018
Σάββατο 14 Ιουλίου
Καθεδρικός ναός του Ely και Κέιµριτζ Θα εισκεφθούµε
αυτό το κλασικό κτήριο µε τον εξαιρετικό κήο µε γλυτά
και θα ροτείνουµε στους µαθητές του Θερινού σχολείου να
ειραµατιστούν και οι ίδιοι µε τη γλυτική! Θα
ακολουθήσει βόλτα µε ατµοκίνητο τρένο στον εµβληµατικό
σιδηρόδροµο Nene Valley Railway.
Τετάρτη 18 Ιουλίου
St Albans Το St Albans είναι µια όλη χτισµένη στα ερείια
της αρχαίας ρωµαVκής όλης Verulamium. Θα µάθουµε για
την εκληκτική ιστορία της όλης. Το ρωί θα
συµµετάσχουµε σε ένα διαδραστικό εργαστήρι στο Μουσείο
Verulamium, έειτα θα γευµατίσουµε στο άρκο και το
αόγευµα θα αρακολουθήσουµε εργαστήρι δηµιουργίας
ρωµαVκών ψηφιδωτών στον καθεδρικό ναό Abbey.
Σάββατο 21 Ιουλίου
Ψώνια στο Westfield White City και Aladdin στο Prince Edward
Theatre Στο Westfield θα βρείτε όσα χρειάζεστε κι όσα δεν
έχετε φανταστεί! Στη συνέχεια, θα αρακολουθήσουµε την
αογευµατινή αράσταση του Aladdin στο West End.
Τετάρτη 25 Ιουλίου
The Golden Hinde και Ενυδρείο SeaWorld Αυτή τη µέρα η
ζωή στη θάλασσα έχει την τιµητική της! Θα ξεκινήσουµε µε
µια εκαιδευτική διαδραστική εριήγηση στο λοίο Golden
Hinde, ιστό αντίγραφο της γαλέρας στην οοία
καετάνιος ήταν ο Sir Francis Drake. Στη συνέχεια, µε λοίο
κατά µήκος του Τάµεση θα φτάσουµε στο ενυδρείο
SeaWorld.
Σάββατο 28 Ιουλίου
Clacton Pier και ψώνια στο Lakeside Μια βόλτα στην
ακτογραµµή του Essex, στο εµβληµατικό θεµατικό άρκο
Clacton Pier. Διασκέδαση στο ζενίθ και µια ευκαιρία να δουν
τα αιδιά µια λευρά της Αγγλίας ου συνήθως αραµένει
άγνωστη στους τουρίστες! Το αόγευµα θα άµε για
ψώνια στο εµορικό κέντρο Lakeside.

Σάββατο 4 Αυγούστου
Woburn Safari Park Σαφάρι για µια ολόκληρη µέρα στο
Woburn! Θα κάνουµε σαφάρι µε αυτοκίνητο για να δούµε
µεγάλα (και εικίνδυνα!) ζώα, όως τίγρεις και ρινόκερους.
Στη συνέχεια, θα ερατήσουµε για να συναντήσουµε
ιγκουίνους και καγκουρό.
Τετάρτη 8 Αυγούστου
Μουσείο Ειστηµών στο Λονδίνο Το Μουσείο Ειστηµών
είναι ένα αό τα διασηµότερα στον κόσµο. Υάρχουν τόσα
ολλά να δει και να κάνει κάοιος εδώ ου µια ηµερήσια
είσκεψη δεν είναι αρκετή! (Τα αγαηµένα µας είναι τα
τµήµατα για το διάστηµα και την αεροναυηγική.) Θα
δούµε είσης µια σύντοµη ταινία στο θέατρο IMAX!
Σάββατο 11 Αυγούστου
Ψώνια στο Westfield White City και The Lion King
Το ρωί µορούµε να ξοδέψουµε λίγο χρόνο (και χρήµα)
στο τεράστιο εµορικό κέντρο Westfield στο δυτικό Λονδίνο.
Στη συνέχεια, θα αρακολουθήσουµε την αογευµατινή
αράσταση του ειτυχηµένου µιούζικαλ Lion King στο
Lyceum Theatre στο West End του Λονδίνου.
Τετάρτη 15 Αυγούστου
Hampton Court Palace και βόλτα µε λοίο Μία αό τις
αγκοσµίου φήµης κατοικίες του βασιλιά Ερρίκου Η'. Θα
εξερευνήσουµε το ολυτελέστατο αλάτι και τους κήους
του και θα χαλαρώσουµε µε µια κρουαζιέρα στον Τάµεση το
αόγευµα.
Σάββατο 18 Αυγούστου
Adventure Island Southend και ψώνια στο Lakeside
Εκδροµή στη θάλασσα! Θα εισκεφθούµε το λούνα αρκ
Adventure Island, µε τρενάκια, µαλλί της γριάς και αγωτά.
Το αόγευµα θα άµε για ψώνια στο εµορικό κέντρο
Lakeside.

Σηµείωση: Οι τάξεις του Junior School (10-11) και του Middle School (12-13) ηγαίνουν στα ίδια µέρη, αλλά συνήθως ακολουθούν διαφορετικά ρογράµµατα και διαδροµές.

www.stedmundscollege.com

*Διατηρούµε το δικαίωµα να αλλάξουµε, να τροοοιήσουµε και να διαφοροοιήσουµε το ρόγραµµα, εφόσον ααιτείται.

Senior School - Εκαιδευτικές Εκδροµές 2018
Σάββατο 14 Ιουλίου
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Hyde Park Το Μουσείου
Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου είναι ένα αό τα
µεγαλύτερα, ιο φηµισµένα και ιο δηµοφιλή µουσεία
στον κόσµο. Θα εράσουµε ένα ενδιαφέρον ρωινό εκεί.
Για µεσηµεριανό θα κατευθυνθούµε στο Hyde Park, όου θα
έχουµε την ευκαιρία να δούµε τα ολλά αξιοθέατά του.

Σάββατο 4 Αυγούστου
Μουσείο του Λονδίνου και ξενάγηση µε ανοιχτό λεωφορείο
Το Μουσείο του Λονδίνου είναι ένα φανταστικό
διαδραστικό µουσείο, ιδανικό για σχολικές εκδροµές. Εκεί
θα εράσουµε το ρωινό µας και το αόγευµα θα
ξεναγηθούµε στα ιο εµβληµατικά αξιοθέατα του Λονδίνου
αό την άνεση ενός ανοιχτού λεωφορείο.

Τετάρτη 18 Ιουλίου
Γκρίνουιτς και The Mousetrap στο St Martin’s Theatre Θα
ξεκινήσουµε στο Γκρίνουιτς στο ανατολικό Λονδίνο νωρίς
το αόγευµα, όου θα θαυµάσουµε διάφορα ιστορικά
αξιοθέατα, όως το λοίο Cutty Sark και το Old Naval
College. Ακολουθεί κρουαζιέρα για το κεντρικό Λονδίνο,
δείνο στο Pizza Express και η βραδιά θα κλείσει στο
θέατρο µε τη θρυλική αράσταση Mousetrap, τη
µακροβιότερη αράσταση στον κόσµο!

Τετάρτη 8 Αυγούστου
Burghley House και Nene Valley Railway Το Burghley House
είναι ένα αό τα ιο εκλετυσµένα αρχοντικά της Αγγλίας,
µε ανεανάλητους κήους. Θα εισκεφθούµε τον κήο
µε τα γλυτά, θα συµµετάσχουµε σε εργαστήρι γλυτικής,
θα αίξουµε στον υδάτινο κήο και θα ξεναγηθούµε στον
εκθαµβωτικό εσωτερικό χώρο της οικίας. Στο τέλος της
ηµέρας, θα κάνουµε βόλτα µε ατµοκίνητο τρένο!

Σάββατο 21 Ιουλίου
Σηλιές του Chislehurst και ψώνια στο Bluewater Οι
σηλιές του Chislehurst είναι µια αό τις αγαηµένες µας
εκδροµές! Φτάνουµε βαθιά κάτω αό τη γη και µαθαίνουµε
για την εντυωσιακή ιστορία τους ως ορυχεία, κρυψώνες
κατά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο και σκηνή ροκ συναυλιών!
Στη συνέχεια, ψώνια στο εµορικό κέντρο Bluewater.
Τετάρτη 25 Ιουλίου
Κάστρο του Leeds Υάρχουν ολλά να δει και να κάνει
κανείς στο κάστρο του Leeds. Θα ξεκινήσουµε µε µια
εκαιδευτική οµιλία, θα κάνουµε βόλτα µε βάρκα στην
τάφρο, θα χαθούµε στον λαβύρινθο και θα χαζέψουµε µε
το εσωτερικό του κάστρου!
Σάββατο 28 Ιουλίου
Clacton Pier και ψώνια στο Lakeside Μια βόλτα στην
ακτογραµµή του Essex, στο εµβληµατικό θεµατικό άρκο
Clacton Pier. Διασκέδαση στο ζενίθ και µια ευκαιρία να
δουν τα αιδιά µια λευρά της Αγγλίας ου συνήθως
αραµένει άγνωστη στους τουρίστες! Το αόγευµα θα
άµε για ψώνια στο εµορικό κέντρο Lakeside.
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Σάββατο 11 Αυγούστου
London Bridge Experience + The Shard και ψώνια στο
Westfield Stratford Το London Bridge Experience έχει
βαθµολογηθεί ως η κορυφαία τουριστική εµειρία του
Λονδίνου. Θα άµε να ανακαλύψουµε γιατί! Είσης, θα
ανεβούµε στην κορυφή του Shard για να θαυµάσουµε την
εντυωσιακή θέα στο Λονδίνο. Τέλος, ψώνια στο Westfield.
Τετάρτη 15 Αυγούστου
Ανάκτορα του Μάκιγχαµ και Aladdin στο Prince Edward
Theatre Μετά αό ένα γεύµα στο St James’ Park, θα
εριηγηθούµε στα ανάκτορα του Μάκιγχαµ, την είσηµη
κατοικία της Βασίλισσας! Η είσκεψη είναι ιδιαίτερα
σηµαντική, αφού ο χώρος είναι εισκέψιµος για λίγες µόνο
εβδοµάδες κάθε χρόνο. Στη συνέχεια, µετά το δείνο, θα
αρακολουθήσουµε τη θεατρική αράσταση Aladdin της
Disney στο West End.
Σάββατο 18 Αυγούστου
Adventure Island Southend και ψώνια στο Lakeside
Εκδροµή στη θάλασσα! Θα εισκεφθούµε το λούνα αρκ
Adventure Island, µε τρενάκια, µαλλί της γριάς και αγωτά.
Το αόγευµα θα άµε για ψώνια στο εµορικό κέντρο
Lakeside.

*Διατηρούµε το δικαίωµα να αλλάξουµε, να τροοοιήσουµε και να διαφοροοιήσουµε το ρόγραµµα, εφόσον ααιτείται.

Sixteen Plus - Εκαιδευτικές Εκδροµές 2018
Σάββατο 14 Ιουλίου
Γκρίνουιτς Ο δήµος του Γκρίνουιτς στο Λονδίνο ροσφέρει
αµέτρητα αξιοθέατα και δραστηριότητες. Θα ξεκινήσουµε
µε το Βασιλικό Αστεροσκοείο και θα βγάλουµε
φωτογραφίες άνω στη γραµµή του Μεσηµβρινού! Στη
συνέχεια, θα εισκεφθούµε το Old Naval College και τέλος
θα κάνουµε βόλτα µε το τελεφερίκ Emirates Skyline!

Σάββατο 4 Αυγούστου
Κάστρο του Leeds Υάρχουν τόσα ολλά να δει και να
κάνει κανείς στο όµορφο κτήριο και τους κήους του
κάστρου του Leeds. Θα µάθουµε για την εκληκτική
ιστορία του, θα κάνουµε βόλτα µε βάρκα στην τάφρο, θα
χαθούµε στον λαβύρινθο και θα έχουµε χρόνο για µια
οµαδική εργασία.

Τρίτη 17 έως Πέµτη 19 Ιουλίου
Εκδροµή µε διανυκτέρευση στο Κέιµριτζ Νέα εµειρία
φέτος! Θα µείνουµε για 2 βραδιές στο St Edmund’s College
στο Κέιµριτζ (ναι, υάρχει κι άλλο, και συνδέεται
ιστορικά µε το δικό µας!). Θα εράσουµε την Τετάρτη σε
µια σειρά αό οµιλίες, σεµινάρια και εργαστήρια για να
µάθουµε σχετικά µε τη φοιτητική ζωή στο Πανειστήµιο
του Κέιµριτζ. Θα δούµε είσης µια αράσταση του
Σαίξηρ στις ανειστηµιακές εγκαταστάσεις.

Τρίτη 7 έως Πέµτη 9 Αυγούστου
Εκδροµή µε διανυκτέρευση στο Γιορκ Θα φτάσουµε στο
Γιορκ το βράδυ της Τρίτης και θα αοχωρήσουµε την
Πέµτη το ρωί. Θα έχουµε, λοιόν, µια ολόκληρη µέρα
την Τετάρτη να δούµε όλα όσα ροσφέρει αυτή η ιστορική
όλη. Θα µείνουµε στην ανειστηµιούολη του
Πανειστηµίου York St John, θα δούµε τον καθεδρικό ναό,
θα άµε βόλτα µε βάρκα, θα εισκεφθούµε µουσεία, θα
άµε για ψώνια, θα φάµε έξω το βράδυ και θα άµε
κινηµατογράφο!

Σάββατο 21 Ιουλίου
London Eye και ψώνια στο Westfield White City
Το London Eye είναι ένα αό τα ιο χαρακτηριστικά
σηµεία ενδιαφέροντος του Λονδίνου, όλος έλξης για
εκατοµµύρια τουρίστες. Θα ανέβουµε στην ερίφηµα ρόδα,
θα εξερευνήσουµε το κεντρικό Λονδίνο και θα µας µείνει και
χρόνος για ψώνια στο Westfield.
Τετάρτη 25 Ιουλίου
River Thames Project Ολοήµερη εκαιδευτική εκδροµή στο
κεντρικό Λονδίνο όου µαθητές και δάσκαλοι θα
αοφασίσουν οια θα είναι η εργασία τους, ού θα άνε
και τι θα κάνουν. Θα αρέχουµε εισιτήριο αεριόριστων
διαδροµών για τα λοία κατά µήκος του Τάµεση. Τα
υόλοια θα τα αοφασίσετε εσείς!the rest is up to you!
Σάββατο 28 Ιουλίου
Clacton Pier και ψώνια στο Lakeside Μια βόλτα στην
ακτογραµµή του Essex, στο εµβληµατικό θεµατικό άρκο
Clacton Pier. Διασκέδαση στο ζενίθ και µια ευκαιρία να
δουν οι µαθητές µια λευρά της Αγγλίας ου συνήθως
αραµένει άγνωστη στους τουρίστες! Το αόγευµα θα
άµε για ψώνια στο εµορικό κέντρο Lakeside.
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Σάββατο 11 Αυγούστου
Στάδιο ΓουέµλεV και ψώνια στο Westfield White City
Το αγκοσµίου φήµης στάδιο ΓουέµλεV είναι ο «ναός» του
αγγλικού οδοσφαίρου! Θα µας ξεναγήσουν στον θρυλικό
αυτό χώρο και µετά θα άµε για ψώνια στο τεράστιο
εµορικό κέντρο Westfield White City.
Τετάρτη 15 Αυγούστου
Θέατρο Shakespeare’s Globe Ξεκινάµε µε το γεύµα µας στις
όχθες του Τάµεση και συνεχίζουµε µε ένα εργαστήρι
υοκριτικής αό ραγµατικούς ηθοοιούς έργων του
Σαίξηρ στο Shakespeare’s Globe! Έειτα, έχουµε χρόνο
για εριήγηση σε αξιοθέατα ριν το δείνο σε ένα τοικό
εστιατόριο και τη βραδινή αράσταση στο διάσηµο
θέατρο Globe.
Σάββατο 18 Αυγούστου
Adventure Island Southend και ψώνια στο Lakeside
Εκδροµή στη θάλασσα! Θα εισκεφθούµε το λούνα αρκ
Adventure Island, µε τρενάκια, µαλλί της γριάς και αγωτά,
και το αόγευµα θα έχουµε την ευκαιρία να κάνουµε
ψώνια στο εµορικό κέντρο Lakeside.

*Διατηρούµε το δικαίωµα να αλλάξουµε, να τροοοιήσουµε και να διαφοροοιήσουµε το ρόγραµµα, εφόσον ααιτείται.

Δίδακτρα θερινού σχολείου 2018
9 Ιουλίου - 29 Ιουλίου

£3,300

9 Ιουλίου - 19 Αυγούστου

£6,400

30 Ιουλίου - 19 Αυγούστου £3,100

Πρόσθετες ληροφορίες
Τοοθεσία και άφιξη
Το St Edmund’s εκτείνεται σε εντυωσιακές εγκαταστάσεις 1.618
στρεµµάτων µε εξαιρετικές συγκοινωνιακές συνδέσεις µε το Λονδίνο

Τα δίδακτρα εριλαµβάνουν: Πλήρες εκαιδευτικό
ρόγραµµα 3 εβδοµάδων ου εριλαµβάνει 3 ολοήµερες
εκαιδευτικές εισκέψεις, 2 εκδροµές εριήγησης σε
αξιοθέατα και για ψώνια και 1 εκδροµή στο θέατρο.
Πλήρη διαµονή και σίτιση στο κολέγιο. Το αιδί
µοιράζεται το δωµάτιο µε µαθητή ίδιας ηλικίας αλλά
διαφορετικής εθνικότητας. Εβδοµαδιαίο λύσιµο ρούχων,
τέλη εγγραφής και εκαιδευτικό υλικό. Άφιξη µε συνοδό τη
Δευτέρα και αναχώρηση την Κυριακή (αό τις 09:00 µέχρι
τις 17:00 µόνο).

και τις γύρω κοµητείες. Το σχολείο αέχει µόλις 20 λετά αό το
αεροδρόµιο Stansted του Λονδίνου.
Μορούµε να αραλάβουµε το αιδί σας αό τα αεροδρόµια London
Stansted (STN), London Luton (LTN) ή London Heathrow (LHR) τη Δευτέρα
ου θα φτάσουν και να τα συνοδεύσουµε στο αεροδρόµιο την
τελευταία Κυριακή (αό τις 09:00 έως τις 17:00). Αυτό γίνεται χωρίς
ρόσθετη χρέωση.
Διαµονή
Η ανειστηµιούολη του St Edmund's College αρέχει ολοκληρωµένες
υηρεσίες φιλοξενίας µαθητών κατά τη διάρκεια του Θερινού σχολείου.
Οι µαθητές µένουν στο κεντρικό κτήριο, συνήθως σε υνοδωµάτια µε 2
κρεβάτια και γραφεία, βάσει ηλικίας και φύλου. Μοιράζονται το
δωµάτιο µε µαθητή ίδιας ηλικίας αλλά διαφορετικής γλώσσας, ώστε
να κάνουν νέους φίλους και να εξασκηθούν ερισσότερο στην αγγλική
γλώσσα. Σε κάθε διάδροµο υάρχουν ντους και τουαλέτες. Ειστάτες
είναι υεύθυνοι για τους µαθητές και εικοινωνούν στενά µε τους
δασκάλους αναφορικά µε την ρόοδο και τη συνολική υγεία τους.
Μετά αό µια ολυάσχολη ηµέρα σχολικών µαθηµάτων και
δραστηριοτήτων, υάρχουν σαλόνια/ αίθουσες µε τηλεοράσεις και
αίθουσες αιχνιδιών για το βράδυ, καθώς και δηµόσια τηλέφωνα
όου οι µαθητές δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις. Υάρχουν είσης
αίθουσες ηλεκτρονικών υολογιστών ου µορούν να
χρησιµοοιηθούν το βράδυ, ενώ η σύνδεση στο Wi-Fi είναι
ελεγχόµενη σε όλους τους χώρους του κολεγίου.
Φαγητό
Οι µαθητές ειλέγουν ανάµεσα σε τρία κύρια γεύµατα ου
µαγειρεύονται και σερβίρονται αό τις κουζίνες µας καθηµερινά.
Προωθούµε την υγιεινή διατροφή και η αρουσία στα γεύµατα είναι
υοχρεωτική. Υάρχει δυνατότητα να ικανοοιηθούν ειδικές
διατροφικές ανάγκες, κατόιν αιτήµατος εκ των ροτέρων.
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