Fly High | 2019-2020
Învățare plină de bucurie pentru copii cu
potențial și valoare

Dragi prieteni,
Celebrăm 10 ani de educație Fly High! Școala noastră a evoluat într-un mod natural în Craiova,
începând cu o nevoie de educație non-formală de calitate și o viziune pentru schimbare.
Anul 2020 a venit cu o invitație la inovare, zicem noi și așa a luat naștere și Fly High Online.
Avem peste 300 de studenți înscriși în programele noastre de engleză și germană, oferindu-le
posibilitatea de a învăța într-un mod inovator și creativ. Una dintre principalele noastre
priorități în acest moment este să susținem bunăstarea și creșterea sănătoasă a studenților
noștri în mijlocul acestei realități dificile.
Cu o viziune bazată pe educația completă a studenților noștri și o experiență de renume
internațional, Fly High este partenerul român al Brook House College din Marea Britanie,
Brooklyn School of Languages din New York și face parte din Rețeaua Europeană pentru
învățarea timpurie a limbilor străine. Fly High este, de asemenea, un centru de pregătire și
examinare Cambridge Assessment English, în parteneriat cu British Council România.

Programele
noastre
Engleză și germană pentru copii și adolescenți
Cluburi de conversație pentru adolescenți (cu
vorbitori de engleză internaționali și nativi)
Scoli internaționale de vară Fly High (tabăra
din Irlanda, tabăra din Marea Britanie și tabăra
din New York)
Examinări Cambridge Assessment English
Program de pregătire pentru examenele
Cambridge
Săptămâna irlandeză la Fly High
Tabără de aventură și engleză la Straja
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Echipa noastră
Claudia Cochină este fondatorul și directorul general al Fly High. Cu

studii de specialitate în educație și experință de peste 20 de ani în
programe internaționale, Claudia este o susținătoare activă a inovației și
schimbării în educație.

Avem o echipă foarte entuziastă, motivată și creativă. Profesorii noștri își
folosesc toată experiența și expertiza internațională pentru a face din Fly
High locul în care copiii așteaptă cu nerăbdare să vină; un loc în care ne
dedicăm cu toții inimile pentru copii, pasiunea și ideile noastre
inovatoare.

„Este o plăcere pentru mine să lucrez alături de
Claudia Cochină, pe care o admir. Aduce o energie
nemaipomenită, inteligență și competență
organizațională în toate proiecteleei."

DOAMNA GEMMA HUSSEY,
FOST MINISTRU AL EDUCAȚIEI ÎN IRLANDA
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Valorile noastre

Inovație | Distracție | Orientare spre creștere |
Pasiune | Muncă în echipă | Calitate superioară

Obiectivul nostru

Ne dorim ca fiecare copil Fly High să își atingă
potențialul și să își descopere valoarea
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Parteneriatele
noastre
Parteneriatul nostru cu colegiul
britanic Brooke House continuă
cu un număr în creștere de
participanți la școala de vară
din Marea Britanie.

Parteneriat cu Ardor Muntenia,
cea mai bună organizație de
Debate din România, pentru
DebateX, cursuri online de
argumentare și dezbateri
dedicate adolescenților.

Din 2019 suntem partenerii
Brooklyn School of Languages
pentru școala de vară din New
York, SUA.

Ateliere de povești pentru cei
mici în Craiova în partneriat cu
ceinăria Bernschutz & Co.

Suntem Membru Addvantage al
Consiliului Britanic pentru
examenele Cambridge
Assessment English.

În parteneriat cu Cambridge
Assessment English pregătim
elevii noștri în fiecare an pentru
certificări internaționale.

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.
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Rezultatele noastre

Evaluări academice - încheiem fiecare an școlar cu o sesiune de
evaluare a progresului elevilor noștri. Rezultatul și feedback-ul pe care
îl obținem este încurajator; suntem impresionați de nivelul de
cunoștințe a limbii engleze pe care copiii și adolescenții îl dobândesc,
de abilitățile lor lingvistice și, de asemenea, de capacitățile lor de
socializare.
Elevii Fly High au rezultate excelente în fiecare an la examenele
Cambridge Assessment English YLE, A2 Key și B1 Preliminary cu o
promovabilitate de 100% și peste 85% Pass with A.
Școlile de vară din Marea Britanie reprezintă o confirmare
suplimentară a rezultatelor academice pe care le generează metoda
noastră. Wylie Wright, directorul Școlii de vară Brooke House, ne-a
împărtășit următoarele gânduri: „Studenți grozavi cu o bună
cunoaștere a limbii engleze. Pentru prima dată, a trebuit să predăm
cursurile GESE GRADE 11 și 12. În ultimii ani a trebuit doar să mergem
până la nivelul 10. " Aceste rezultate au fost confirmate și de examenul
Trinity College pe care l-au susținut studenții noștri în Marea Britanie.
Adolescenții noștri au impresionat și echipa irlandeză din Carlow.

Programele
noastre
educaționale

Platforma noastră academică cuprinde
resurse de predare face to face și digitaleși
formare a cadrelor didactice create de
experți educaționali internaționali ai
editurilor Oxford, Cambridge University
Press, Macmillan, National Geographic și
am avut rezultate excelente în ultimii 8 ani.

Metoda noastră
Învățarea unei limbi străine este o experiență
de viață plăcută la Fly High. Începem să
predăm engleza elevilor de 4-6 ani într-un
mod natural, prin imersiune și activități
personalizate, comunicând aproape în
întregime în limba engleză cu elevii.
Continuăm prin combinarea comunicării
naturale și a activităților de conștientizare a
limbajului cu dezvoltarea abilităților de scriere
și citire pentru cursanții de 7-11 ani. Atelierele
noastre de conversație îi ajută pe adolescenți
să îmbunătățească cursivitatea limbii engleze și
să dezvolte competențe și abilități specifice
secolului XXI. Lucrăm în grupuri mici pentru a
putea astfel la nevoile fiecărui copil în parte, la
inteligențele lui și la stilul de învățare.

Acestea se bazează pe continuitate și
progres, sunt adaptate la vârstă și nivel și
respectă „Cadrul european comun pentru
limbile moderne” (A1 - C2).
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Fly High Online

În martie 2020 am prioritizat, reinventat și am găsit soluții de învățare virtuală alături de o lume întreagă! Unitatea și spiritul de echipă au jucat un rol esențial în
această perioadă. Dorința de a continua și de a reuși să traversăm împreună o perioadă dificilă ne-a motivat să facem lucruri frumoase pentru copiii cu care
lucrăm cu atât de multă pasiune și drag!
Am regândit și adaptat activitățile, am pregătit și dezvoltat o platformă online pe care copiii o îndrăgesc. Punem întotdeauna pe primul loc nevoile copiilor și
așa am reușit să dezvoltăm activități online atractive și interactive.
Platforma academică digitală Fly High este compusă din resurse și materiale ale editurilor: Cambridge English, Oxford, Macmillan, KlettSprachen și Goethe
Institut, iar profesorii noștri caută și au acces la nenumărate tipuri de activități online.
Echipa noastră a făcut o muncă uimitoare și inovatoare! Într-adevăr, nu este întotdeauna scenariul ideal, ne e dor de copii și de interacțiunea de la Fly, însă
vom crea cu siguranță contexte în care să ne revedem. Fly High oferă atât cursuri față în față, cât și cursuri online pentru anul școlar 2020/2021, în funcție de
nevoile și preferințele părinților și copiilor.
Află mai multe despre programele noastre de educație virtuală: click aici.
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ExameneleCambridge
Alături de Cambridge Assessment English oferim cursuri specializate de pregătire, simulări ale examenelor, consultanță și sprijin în vederea înscrierii la
examen, instruire privind modul practic de abordare a examenelor, certificat internațional și un sediu de testare modern și primitor. Pregătim copiii și
adolescenții pentru examinările YLE (Starters, Movers, Flyers), A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools și B2 First for Schools.
Cambridge Assessment English este un sistem internațional de evaluare al cunoștințelor de engleză pe care îl folosim de 5 ani în colaborare cu British
Council. Este un instrument valoros pentru noi și motivator pentru elevi și părinți.
Centrul nostru este partener Addvantage al Consiliului Britanic pentru susținerea examenelor Cambridge Assessment English, iar echipa noastră este
instruită constant de experți ai British Council România pentru pregătirea copiilor pentru examinări.

8

Conferința internațională Life Education
INVESTIM ÎN PROFESORI | IMPLICĂM PĂRINȚII | INSPIRĂM TINERII
Conferința internațională LIFE EDUCATION-Leading Learners to Greatness
organizată în 9 și 10 noiembrie 2018 la Craiova de către Asociația Aproape de
TINE/ri și Fly High a generat un spațiu interactiv pentru profesori, educatori, părinți
și studenți.
LIFE EDUCATION a promovat educația rotundă pentru cei peste 300 de participanți.
Aceasta este modalitatea educațională care îi ajută pe elevi să își atingă potențialul,
îndrumandu-i să devină adulți responsabili, care urmează să investească cu pasiune
în comunitatea din care fac parte și să genereze schimbări pozitive.
Calitatea educației este aspectul care ne instruiește pentru viață și ne împlinește!
Feedbackul pozitiv, încurajările, aspectele practice și relevante cu care au fost lăsați
participanții ne motivează să continuăm să construim acest spațiu în viitorși să oferim
educație de calitate în Craiova.
Vorbitorii au contribuit cu idei și diverse experiențe care au motivat și încurajat
părinții, adolescenții și profesorii care au fost prezenți la eveniment. Pentru a vedea
videoclipul, click aici.

Vorbitorii

Helen O'Donoghue - Educational Expert, UK
Daniela Visoianu - President, Education Coalition, Romania
Giles Williams - Director, Brooke House College, UK
Miriam O'Reagan - Educational Expert, Ireland

Nigel Bellingham - Director, British Council Bucharest, Romania
Steluta Stefanescu - Country Manager, Cambridge Assessment English, Romania
Patrick Coleman - Deputy Head of Mission, Irish Embassy, Romania
Sorin Cazacu - Head of English Department, University of Craiova
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Săptămâna Life Education
INVESTIM ÎN PROFESORI | IMPLICĂM PĂRINȚII | INSPIRĂM TINERII
În perioada 11-17 noiembrie a fost Săptămâna Educației pentru Viață, un proiect
inițiat de Claudia Cochină și dezvoltat în 2017 de Asociația Aproape de TINE/ri și
Fly High. Scopul nostru este să ne implicăm activ și să ne implicăm în comunitatea
pe care o trăim și să oferim exemple frumoase de educație pentru profesori,
educatori, părinți și copii. A fost o săptămână plină de activități și oameni minunați
care aduc valoare în sistemul educațional românesc.
Evenimentele pentru întreaga săptămână au fost despre:
Atelier ESL gratuit pentru profesori de engleză atât în Craiova, cât și în
Timișoara, facilitat de Miles Goodman, director academic la Brooke House
College, Marea Britanie.
Sărbătorirea succesului elevilor Fly High la examenele Cambridge Assessment
English și examenele Trinity College din Londra la Brooke House College.
Eveniment de liceu la Henri Coandă și liceele adventiste din Craiova, predat
de Kacy, trainerul nostru american. Ea a împărtășit o bucată din cultura ei de
Ziua Recunoștinței.
Povești și evenimente de jocuri la Casa de ceai Bernschutz & Co și Cărturești
din Craiova pentru cei mici.
Program de eroi pentru adolescenți, o experiență simplă și eficientă de a
construi caracter, respect de sine și integritate.
Dezvoltare profesională pentru profesorii Fly High de către antrenorul British
Council, Sam Stevenson.
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Fly High Summer
Între 6 iulie și 28 august ne-am bucurat împreună de vară! Ne-am întâlnit de
două ori pe săptămână pentru noi aventuri la sediul Fly High, iar în premieră
ne-am îmbarcat în prima noastră călătorie de vară virtuală.
Tare colorată a fost vara aceasta! Un adevărat RAINBOWS: Rythm, Arts,
Inovation, Nutrition, Bonding, Outdoors, Wonderland, Sports.
Activitățile au fost pregătite de profesorii noștri creativi, alături de echipa de
voluntari de gimnaziu și liceu. Vrei să vezi ce ne-a ieșit? Click here.
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Școlile de vară internaționale
Fly High
Călătorește cu noi! Peste 200 de studenți au beneficiat de experiențe
educaționale, amintiri minunate și călătorii uimitoare. Două săptămâni de
cultură, cursuri de engleză și prietenii.

UK

USA

Ireland

Straja

O școală de vară cu Fly High? O școală de vară de neuitat!

Oferim patru școli de vară în fiecare an din iunie până în august:
Școala de vară din Marea Britanie în parteneriat cu Brooke House College,
MareaBritanie.
Școala de vară din Irlanda în parteneriat cu cele mai bune servicii educaționale
din Irlanda.
Școala de vară din New York în parteneriat cu Brooklyn School of Languages,
New York, USA.
Tabără de aventură și engleză de la Straja, România în parteneriat cu Asociația
NOI ORIZONTURI.
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Săptămâna Irlandeză
Educația de calitate se face în parteneriate valoroase.

În 2018 și 2019 am organizat Săptămâna Irlandeză la Fly
High, alături de prietenii și partenerii noștri din Irlanda, un
context de învățare aplicată.
Am gustat din cultra irlandeză și la propriu și la figurat:
cursuri de gătit | sport | lucru manual | dans |scriere
creativă.
Click aici pentru a vedea videoclipul experienței noastre
irlandeze.
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Fly High pentru comunitate
Storyland
Timp de zece ani am investit în
comunitatea locală citindu-le celor mici.
Profesorii și voluntarii noștri își aduc
creativitatea și pasiunea pentru educație la
Diverta, magazinul de ceai Bernschutz &
Co și Cărturești, gazdele noastre
generoase în această aventură în
StoryLand.

Giving Tuesday
În timpul pandemiei din mai 2020, Fly High a inițiat un proiect de bunătate
#GivingTuesday. Împreună cu echipa noastră și sprijinul părinților am colectat
49 de cutii pentru elevii din Ciocănești. I-am surprins cu vizita noastră și au
fost foarte recunoscători. Au primit nu numai rechizite, cărți, jocuri, dulciuri și
haine, ci și multe mesaje de încurajare. Ne-au răsplătit cu zâmbetele lor
frumoase și sincere și ne-au împărtășit câteva din poveștile lor. Pentru a vedea
videoclipul, click aici.
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Fly High pentru comunitate
Eroi
Este proiectul Asociației Aproape de TINE/ri, axat pe dezvoltarea personală a adolescenților între 12 - 15 ani care se desfășoară în interiorul organizației și în
diferite școli din Craiova. Acest program este acum condus de mai mulți oameni și voluntari pasionați de lucrul cu adolescenții, care cred în impactul această oră
în comunitate și în valoarea pe care aceștia o aduc societății. Pentru a susține acest proiect, Fly High a adoptat programul în 2018 pentru elevii Fly High.
Desfășurăm programul la fiecare două săptămâni. Programul Eroi este, o parte esențială a evenimentelor noastre de educație pentru viață. Acest program este o
experiență simplă și eficientă de a dezvolta caracterul, respectul de sine și integritatea pentrua sprijini adolescenții și comunitatea noastră. Ne dorim ca ei să
devină adulți echipați cu valori sănătoase!
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Fly High pentru comunitate
#SharingChristmasJoy
În decembrie toată comunitatea Fly High intră în modul #SharingChristmasJoy! Anul acesta, am sărbătorit Crăciunul cu două evenimente caritabile care au fost
pregătite de minunata noastră echipă. Primul eveniment pe care l-am împărtășit cu bucurie a fost Târgul nostru de Crăciun care a avut loc între 9 și 11
decembrie, un eveniment caritabil într-o comunitate cu inimi mari. A fost un eveniment uimitor de trei zile plin de bucurie și multă distracție. Banii pe care i-am
strâns împreună vor fi donați Evei, fiica Adinei, o colegă de-a noastră. Ea are nevoie de tratament zilnic și de operație în viitor. Am strâns puțin peste 2000 de
euro și nu este puțin lucru! În al doilea rând, am redat și am împărtășit bucuria unei școli din satul Predești. Am distribuit cadouri pe 18 decembrie la 200 de copii
în zonele rurale. Suntem atât de binecuvântați să facem parte din acest program și să vedem emoția de pe fețele copiilor. Wow! Ce comunitate minunată avem!
Apreciem toate eforturile și contribuția la această cauză. Lucruri frumoase se întâmplă atunci când ne susținem reciproc și există comunități dispuse să facă bine
și să investească în oamenii din jurul lor. Inimile noastre sunt pline de dragoste și bucurie!
Pentru a viziona videoclipul evenimentului nostru #SharingChristmasJoy, click aici.
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Conecteaza-te
cu noi
E-mail

Telefon

Adresă

office@flyhighromania.ro

0745 606 809

Principatele Unite, nr. 14D, Craiova

Website

Facebook

Instagram

YouTube

www.flyhighromania.ro

@flyhighromania

@flyhighromania

Fly High Romania
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