Principalele atuuri si beneficii EduTabere:
-

-

-

Peste 300 de destinatii de tabere educationale, pe 6 continente
EduTabere individuale si de grup, pentru varste intre 3 si 65 de ani
Programe academice, recreative, tematice/vocationale sau mixte in limbile
engleza, franceza, italiana, spaniola, germana, japoneza, chineza, olandeza,
rusa, araba, etc.
Sprijin si monitorizare permanente pe toata durata procesului de inscriere,
studiu si calatorie
Best price guaranteed pentru multe dintre destinatii, prin parteneriatele
idelungate cu IntegralEdu
EduTaberele sunt o varianta excelenta pentru tinerii care vor sa-si continue
studiile in strainatate (98% din aceste tabere sunt organizate in campusurile
liceelor si universitatilor de elita din strainatate), pentru a se obisnui cu
sistemul de invatamant, cu atmosfera internationala de studiu, viata, etc.
Peste 90% din tabere au incluse in program toate facilitatile si activitatile
necesare, insa pot fi si personalizate ca servicii (exista si activitati/variante
extra pachete, pentru cei care vor si mai mult ca activitati/cursuri/excursii).
Telefon de urgenta la IntegralEdu - 24 din 24, 7 din 7 zile pe saptamana
Servicii de consultanta individuala, personalizata pentru fiecare familie in parte
24 de ani de experienta in consultanta educationala pentru studii in strainatate
Le oferă încredere tinerilor, că se pot descurca fără să fie și părinții cu ei în
străinătate;
Le arată tinerilor cum este educația în afara țării;
Este o ocazie bună pentru tineri de a-și perfecționa cunoștințele limbilor
străine. În plus, fiind în mediul internațional, vorbind obligatoriu în limba
străină, nu o mai văd ca pe o materie de studiu, ci învață să comunice,
studieze, joace, folosind în mod natural limba respectivă;
Este cea mai sigură și frumoasă vacanță pentru un tânăr.

Exemple de activitati: cursuri de limbi straine, activitati sportive precum: tenis,
fotbal, echitatie, inot, canotaj, pilotaj, navigatie, windsufing, golf, sah, scrima, arte si
pasiuni: pictura, olarit, film, teatru, dans, muzica, instrumente muzicale etc., cursuri
de la: business, law, medicina, media si comunicare, pregatire portofoliu arhitectura,
arta si design, IT, inginerie si programare, biologie moleculara, economie, filozofie,
psihologie, design, jocuri video, programe de tineri lideri, dezbatere, moda, hospitality
si arta culinara, etc., pregatire pentru sisteme de invatamant precum: IB, A-Levels,
universitate, etc.
Cele mai accesate destinatii: Marea Britanie, Germania, Elvetia, Portugalia,
Spania.
Cele mai interesante/inedite programe si activitati le gasim in urmatoarele tabere:
Tabara la Hotel Institute Montreux, profilul complet poate fi accesat aici
Tabara la Cambridge School of Visual and Performing Arts, profilul poate fi
accesat aici
Tabara la Oxford, Cambridge Advanced Studies Program, profilul poate fi
accesat aici
Tabara la Millfield School, profilul poate fi accesat aici
Tabara Lancing, profilul poate fi accesat aici

Tabara The College Experience, profilul poate fi accesat aici
Materiale video de prezentare:
https://www.youtube.com/watch?v=NmUqwylGUyM
https://www.youtube.com/watch?v=XLKg6pVAzq0
https://www.youtube.com/watch?v=kMf5uv71zJc
Cataloage cu detalii pentru taberele individuale si de grup:
Tabere individuale: http://www.integraledu.com/docs/flipspro/index.html
Tabere de grup: http://www.edutabere.ro/ro/articles/avantajele-calatoriei-cu-un-grupintr-o-tabara-de-limbi-straine-in-strainatate

