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DRAGI PRIETENI,
Sărbătorim cel de-al 9-lea an de la înființarea Fly High. Școala noastră a evoluat natural, pornind de la
nevoia de educație non-formală de calitate în Craiova și de la dorința de a face o schimbare.
În anul școlar 2019 aproximativ 350 de elevi s-au înscris la programele noastre de engleză și germană,
având astfel oportunitatea să învețe într-un mediu inovativ și creativ.
Cu o viziune axată pe educația holistică a elevilor noștri și cu experiență internațională renumită, Fly High
este partenerul român al colegiului britanic Brooke House din 2016, al Școlii de limbi Brooklyn din New
York începând cu 2019, și este parte din Rețeaua Europeană de Învățare Timpurie a Limbilor Străine.
Fly High este de asemenea centru de pregătire și examinare pentru examenele Cambridge, oferind
instruire intensivă elevilor.

PROGRAMELE
NOASTRE
INCLUD :
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Engleză și germană pentru copii și
preadolescenți
Cluburi de conversație pentru adolescenți (cu
vorbitori internaționali și nativi)
Școala de vară internațională Fly High (tabere
în Irlanda, UK și New York)
Program de pregătire pentru examenele
Cambridge
Săptămâna irlandeză la Fly High
Tabăra de aventură și public speaking la Straja

Claudia Cochină este fondatoarea și
directoarea Fly High. Ea este un promotor
al educației de calitate cu 20 de ani de
experiență în programe internaționale.
Claudia este un susținător activ al inovării și
schimbării în educație.
„Avem o echipă entuziasmată, motivată,
creativă și plină de energie. Profesorii noștri
își folosesc expertiza academică pentru a
face Fly High locul în care copiii învață cu
plăcere. Toți avem pasiune pentru lucrul cu
copiii, dragoste pentru aceștia și idei
inovatoare de predare.”

ECHIPA
NOASTRĂ
"ESTE O PLĂCERE PENTRU
MINE SĂ LUCREZ ȘI SĂ O ADMIR
PE CLAUDIA COCHINĂ. ADUCE
O ENERGIE NEMAIPOMENITĂ,
INTELIGENȚĂ ȘI COMPETENȚE
ORGANIZAȚIONALE ÎN TOATE
PROIECTELE EI."

DOAMNA GEMMA HUSSEY,
FOST MINISTRU AL EDUCAȚIEI
IRLANDA
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PARTENERIATELE NOASTRE

Parteneriatul nostru cu
colegiul britanic Brooke
House continuă cu un
număr crescător de
participanți pentru școala
de vară din Marea
Britanie în fiecare an.

Începînd cu anul 2019
suntem partenerii Școlii
de Limbi Brooklyn
pentru școala de vară
din New York, SUA.

Ateliere de povești
pentru cei mici în
Craiova în partneriat
cu ceinăria Bernschutz
& Co.
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Partener Advantage al
Consiliului Britanic pentru
examenele Cambridge
(peste 50 de elevi au luat
parte la sesiunea de
examene în 2017 și peste
70 în 2018).

Partneriat cu Cambridge
Assessment English ca
centru de pregătire pentru
examenele de engleză
Cambridge.

Proiectele StoryLand și
TEENterest sunt adresate
comunității din Craiova în
parteneriat cu Diverta
Craiova și prin participarea
talentaților noștri voluntari
internaționali.

Ateliere de povești
pentru cei mici in
parteneriat cu
Cărturești Craiova.

PROGRAMELE NOASTRE
EDUCAȚIONALE

METODA NOASTRĂ

Platforma academică Fly High folosește cele mai bune
materiale de studiu pentru a atinge obiectivele
educaționale. Programele recunoscute la nivel
internațional pentru învățarea limbii engleze create de
Oxford, Universitatea Cambridge și Macmillan au oferit
rezultate foarte bune în ultimii 8 ani. Sunt bazate pe
continuitate și pe progres, sunt adaptate în funcție de
vârstă și de nivel și urmează “Common European
Framework for Modern Languages” (A1 – C2).

Fly High începe să predea engleza copiilor de 4-6 întrun mod natural prin aprofundare și activități adaptate,
comunicând aproape în întregime în engleză.
Continuăm prin îmbinarea comunicării naturale și
activități de conștientizare lingvistică cu dezvoltarea
abilităților de scriere și citire pentru elevii între 7 și 11
ani. Pentru adolescenți, cluburile noastre de
conversație îi pregătesc pentru utilizarea limbii engleze
în viața de zi cu zi. Lucrăm în grupuri mici pentru a le
stârni interesul și imaginația, iar rezultatele sunt vizibile
în fiecare an.

REZULTATELE NOASTRE
Evaluări academice anuale în luna iunie – încheiem fiecare an școlar cu o sesiune de evaluări pentru a stabili
progresul elevilor noștri. Rezultatele și feedback-ul primite în 2019 au fost încurajatoare; am fost impresionați de
nivelul de engleză al copiilor și adolescenților, de aptitudinile lingvistice, dar și de abilitățile sociale.
Școala de vară din Marea Britanie din 2018 a fost o alta confirmare a rezultatelor academice pe care metoda
noastră le generează. Wylie Wright, directorul școlii de vară de la colegiul Brooke House ne-a transmis:
“Studenți minunați cu o bună cunoaștere a limbii engleze! Pentru prima dată a trebuit să predăm cursuri GESE
la nivelul 11. În ultimii doi ani nu am avut nevoie să mergem mai sus de 10.” Aceste rezultate au fost confirmate
și de examenul Trinity College pe care elevii noștri l-au susținut în Marea Britanie.
Adolescenții noștri i-au impresionat de asemenea pe trainerii irlandezi în timpul școlii de vară din Irlanda.
Elevii noștrii au avut rezultate foarte bune la examenele Cambridge YLE, A2 Key și B1 Preliminary în mai și iunie
2019.
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CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ
FLY HIGH
Conferința
Life
Education
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EVENIMENTE FLY HIGH 2019
Între 11 și 17 noiembrie s-a desfășurat săptămâna Life Education, un proiect
inițiat de Claudia Cochină și dezvoltat în anul 2017 de către Asociația Aproape
de TINEri și Fly High. Scopul nostru este să ne implicăm activ în comunitate și
să oferim exemple frumoase de educație pentru profesori, părinți și copii. A fost
o săptămână plină de activități la care au participat oameni extraordinari care
aduc valoare sistemului educațional românesc!

Săptămâna
Life
Education

Evenimentele de pe parcusul săptămânii:
atelier gratuit ESL pentru profesorii de limba engleză din Craiova și Timișoara susținut de Miles Goodman,,
director academic la Colegiul Brooke House din Marea Britanie.
celebrarea elevilor Fly High pentru rezultatele obținute la examenele Cambridge Assessment English și Trinity
College London la Brooke House College.
eveniment la Liceul Henri Coandă și Liceul Adventist din Craiova, susținut de Kacy, trainer-ul nostru american.
Ne-a prezentat o parte din cultura ei de Ziua Recunoștinței.
povești și jocuri la ceinăria Bernschutz&Co și Cărturești Craiova pentru cei mici.
programul EROI pentru adolescenți, o metodă simplă și eficientă de construire a caracterului, dezvoltare a
încrederii de sine și integrității.
dezvoltare profesională pentru profesorii Fly High de către trainer-ul Sam Stevenson, British Council.
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EVENIMENTE FLY HIGH 2019

Irish
Week
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Între 22 și 26 aprilie s-a desfășurat cea de-a doua ediție a Săptămânii
Irlandeze la Fly High. Acest eveniment a fost organizat pentru copii și
adolescenți pentru a se distra și pentru a învăța mai multe despre cultura
irlandeză. Nouă irlandezi minunați au venit la Fly High și ne-au prezentat
cultura și țara lor. Am avut cursuri de gătit, sporturi, meșteșuguri, povești,
scriere creativă și am încheiat programul cu o vânătoare de ouă.
Click aici pentru a vedea cum a fost experiența noastră în timpul
Săptămânii Irlandeze sau vizitați canalul de Youtube Fly High Romania.

EVENIMENTE FLY HIGH 2019

Fly High
Summer
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Între 1 iulie și 2 august s-a desfășurat vara Intercontinentală la Fly High.
Acest eveniment a fost organizat zilnic pentru copii între 9:00 și 13:00 și a
fost pregătit de către profesorii noștri cu adevărat minunați. Am avut
ateliere de craft, povești, experimente, activități și vizite în natură. Tema
acestui an au fost continentele. Profesorii au creat activități legate de
culturile din Europa, SUA, Asia, etc. și împreună cu voluntarii internaționali
de la AIESEC toți copiii, dar și profesorii și voluntarii noștri locali s-au distrat
și au învățat despre noi țări și culturi.

ȘCOLI DE VARĂ FLY HIGH

JOURNEY WITH US! Credem în programele noastre internaționale de vară, în beneficiile lor pentru adolescenți și
în partenerii noștri minunați în educație!
Anul acesta am avut patru școli de vară:
Școala de Vară în Marea Britanie în parteneriat cu colegiul Brooke House.
Școala de Vară din Irlanda în parteneriat cu Equinox Education Services.
Școala de Vară din New York în parteneriat cu Brooklyn School of Languages, USA.
Școala de Vară de Public Speaking și Aventură, Straja, România.
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FLY HIGH PENTRU COMUNITATE

TEENterest

STORYLAND
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TEENterest este programul nostru pentru adolescenți, un spațiu interactiv
unde pot dezbate subiecte de interes în engleză împreună cu voluntari
internaționali, se pot juca diverse jocuri și pot vorbi despre cărți la Diverta,
partenerul nostru în acest proiect.

Storyland a început acum șapte ani din dorința de a ne implica în
comunitate, citindu-le celor mici. Profesorii noștrii și voluntarii își folosesc
creativitatea și pasiunea pentru educație, iar Diverta a fost gazda noastră
generoasă în acești ani.

REALTYELITE.COM

FLY HIGH PENTRU COMUNITATE
EROI
EROI este proiectul Asociației Aproape de TINEri, axat pe dezvoltarea persoanală a adolescenților între 12
și 15 ani și are loc în cadrul organizației și în diferite școli din Craiova. Programul este în prezent derulat de
mai multe persoane care sunt pasionați de munca cu adolescenții și care cred în ceea ce promovează
proiectul și își doresc o schimbare în comunitate.
Pentru a susține EROI, Fly High a adoptat programul în 2018 pentru elevii săi. Ne întâlnim o dată la două
săptămâni și oricine este invitat să participe sau să devină voluntar.
Programul EROI este de asemenea o parte esențială a evenimentelor Life Education, fiind o metodă simplă
și eficientă de construire a caracterului, dezvoltare a încrederii de sine și integrității pentru a ne susține
adolescenții și comunitatea.
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FLY HIGH PENTRU COMUNITATE
SHARING
CHRISTMAS JOY
2019
#DăruieșteBucuriaCrăciunului este motto-ul nostru
în fiecare decembrie!
Anul acesta am sărbătorit Crăciunul prin două
evenimente caritabile pregătite de echipa noastră
minunată.
Primul eveniment caritabil la care am dăruit bucurie
a fost Târgul de Crăciun prilej cu care s-a strâns
laolaltă o comunitate generoasă. A fost un
eveniment minunat de trei zile pline de bucurie și
de distracție. Banii pe care i-am strâns au fost
donați Evei, fiica Adinei, colega noastră. Eva are
nevoie de tratament zilnic și o operație în viitor. Am
reușit să strângem puțin peste 2000 de euro și
credem că a fost o reușită frumoasă!
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Prin cel de-al doilea eveniment am dat înapoi
comunității și am adus bucurie într-o școală din
satul Predești. Am împărțit cadouri pe 18
decembrie la 200 de copii din zona rurală. Suntem
atât de norocoși să fim parte din acest program și
să vedem bucuria și entuziasmul de pe fața
copiilor.
Wow! Ce comunitate frumoasă avem! Apreciem
toate eforturile și contribuția pentru această cauză.
Lucruri frumoase se întâmplă când ne susținem unii
pe alții, iar comunitatea este dornică să facă bine și
să investească în oameni. Inimile noastre sunt pline
cu dragoste și bucurie!
Pentru a vizualiza video-ul evenimentului
#DăruieșteBucuriaCrăciunului faceți click aici.

