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Camp Golden Gate

Международен американски летен лагер
за учащи на възраст от 10 до 18 години

Със страст и мотивация ние сме посветени на това да помогнем на всички ученици да изкарат наяве 
най-добрата версия на тях самите и след това да развият умения, за които те дори не са подозирали. 
Освен това, нашата мултикултурна среда ще подтикне нашите ученици да подобрят значително своя 
словесен и писмен английски език. Ние предлагаме американски опит в организирането на летни 
лагери, който лагер струва по-малко от действителен самолетен билет до САЩ. Нашият персонал е 
съставен от американски и свободно владеещи английски език преподаватели, всеки с различна 
лична история и много умения, но най-важното е, че всеки има опит и страст да преподава на 
тийнейджъри и да им помага да прилагат знанията си в реалния свят.

Нашата мисия е да създадем амeриканска среда за летен лагер, където тийнейджъри от цял свят да 
работят заедно, да мислят творчески и да се учат един от друг. Освен нашите образователни 
курсове, имаме следобедни и вечерни дейности, които имат за цел да увеличат лидерските умения 
и уменията за работа в мрежа, като същевременно повишават способността на учащите да работят 
с разнообразен набор от хора. Всичко това има за цел да даде възможност на учениците да станат 
бъдещи лидери в своята общност и работа. Camp Golden Gate ще се съсредоточи върху основните 
ценности на оптимизма и постоянството на идеите чрез сложни и предизвикателни задачи. 
Учащите ще се научат да приемат неуспеха и ще бъдат насърчавани да развият желание да опитат 
алтернативи, демонстрирайки, че сътрудничеството дава най-добрите резултати.



Какво прави лагера уникален в сравнение с другите лагери в Европа?

Интерактивно обучение

Учебният процес

Според Медицинското училище към университета “Станфорд” „Интерактивното обучение 
активно ангажира учениците в борбата с материала. Този вид обучение активизира класната стая 
както за учениците, така и за преподавателите. Лекциите се превръщат в дискусии, а учащите и 
преподавателите стават партньори по пътя към придобиване на знания “.

Много училища по света използват интерактивното обучение, защото то работи. Ние от Camp 
Golden Gate предлагаме интерактивни курсове, които отразяват всички най-нови тенденции от 
цял свят.

Освен това Camp Golden Gate кани учители от цяла Европа да си партнират с американските си 
колеги, за да споделят своите знания, опит и методи на преподаване. Като бъдат сдвоени заедно, 
учителите могат да обменят идеи за най-добрите съвременни методи на преподаване, което от 
своя страна повишава опита в класната стая и по този начин процесът става по-полезен както за 
нашите преподаватели, така и за нашите ученици.
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Интерактивно обучение - създадено с проста идея

 

-
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Всеки ученик усвоява информация по различни начини и следователно се нуждае от уникални подходи на 
преподаване, които да са съобразени с методите му на обучение. Нашите учители предлагат точно това, като имат 
предвид, че тийнейджърите често губят концентрация, когато изучават материал на теория, а не на практика. 
Летният ни лагер се фокусира върху създаването на интерактивна атмосфера, така че нашите учащи да се включат, 
да останат ангажирани и забавлявани в процеса на обучение.

Интерактивните техники също така подкрепят ученици, които са срамежливи, и ги насърчават да участват в 
дискусии с всички останали. Изследванията показват, че интерактивното преподаване води до по-дълъг период на 
внимание и по-добро разбиране на материала.

Ставайки част от Camp Gold Gate, учащите ще изпитат различни интерактивни стилове на преподаване, което ще им 
помогне да разберат напълно своите курсове. 

Например в курса „Маркетинг / Vlogging“ инструкторът ще раздели участниците по групи и 
всяка група ще бъде назначена по една тема. В рамките на групата и чрез конкретни 
упражнения, курсистите ще допринесат към темата със собствени мисли и идеи. Дискусиите и 
сътрудничеството ще бъдат насърчавани, тъй като вярваме, че всеки може да се поучи от 
приноса и опита на всеки друг. Този интерактивен подход на обучение се нарича “buzz” сесия.

В курса „Международни отношения“ учителят може да използва стила на “процеса на 
инцидентите”. Този стил на преподаване включва формат на казус. Процесът обаче не е толкова 
твърд, колкото цялостната подготовка с реални казуси. Фокусът е върху научаването как да се 
решават реални проблеми, като се включват реални хора. Малки групи курсисти получават 
подробности от действителни инциденти и след това са насърчавани да разработят работещо 
решение.

В продължение на две седмици нашите лагерници ще се 
впуснат във вълнуващо обучение, оставяйки настрана 
традиционните методи на преподаване. Вместо това 
всеки участник ще бъде насърчаван да проявява 
инициатива за решаване на проблеми и преодоляване 
на предизвикателства чрез участието си като лидер и 
като жизненоважен член на екипа. Разнообразието на 
учебната програма има за цел да развие учебна среда, 
която ще позволи на учениците да станат по-широко 
скроени и да познават глобалния свят, в който живеят.
 
Нашите лагерници ще изберат два курса, които ги 
интересуват най-много от следните предмети:

Актьорско майсторство, Международни 
отношения, Публична реч, Журналистика и 
творческо писане, Маркетинг / Vlogging и 
Дебати.

Учащите ще овладеят един предмет седмично, 
прекарвайки три часа на ден в интерактивно учебно 
занимание, състоящо се от не повече от 18 ученици. 
Всички курсове ще се преподават на американски 
английски. Накрая, задължително е да се подчертае, че 
не само всички курсове ще се съсредоточат върху 
подобряването на английската граматика и езиковите 
умения, но и върху изграждането на социални умения, 
използване на творчеството и иновативни подходи.

След успешното завършване на курсовете, учащите ще 
получат сертификат, в който се посочва курсовете, които 
са учили, техните преподаватели и нашите 
сертифицирани партньори. Тези сертификати могат да 
се окажат полезни при кандидатстване за висше 
образование.



ЖУРНАЛИСТИКА И ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕМАРКВЕТИНГ И VLOGGING
DRAMA

ОРАТОРСТВО

Иновативни курсове
МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

AКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВОДЕБАТИ

 

Този курс предоставя основа за по-нататъшно 
изучаване на маркетинга. Учащите изучават 
икономическите функции при работа на пазара, 
маркетинговите функции, включително функциите 
за закупуване, ценообразуване и дистрибуция. 
Този курс се основава на ядрото на бизнеса и 
маркетинга, което включва комуникационни 
умения, икономика, финансов анализ и промоция. 
Освен това, този курс ще се съсредоточи много 
върху изкуството на vlogging и как се използва в 
съвременната маркетингова платформа. 
Студентите ще трябва да работят в групи за 
производство на vlog за популяризиране на 
продукт или услуга.

Този курс акцентира върху подобряването на уменията за 
изразяване на учениците с помощта на писменото слово. Те ще 
комуникират чрез различни методи като: проучване на процеса 
на писане, поезия, разкази, пиеси и жанрове. Учениците ще 
четат, тълкуват и анализират различни стихове и кратки 
художествени творби от различни автори. Курсът също така ще 
запознае учениците с очарователния свят на печатните и онлайн 
медии. Право, етика и история на журналистиката ще допълнят 
основните учебни раздели: репортаж, писане, редактиране, 
фотография, реклама, дизайн, управление и работа в екип.

Този курс ще въведе учащите в дебатирането, което е форма на 
публичен дискурс; това е формално пряко устно състезание или 
състезание в аргументацията между двама или повече души на 
определено предложение в определен момент. Курсистите ще 
научат цялата структура на дебата, как да проведат успешен дебат. 
Те също така ще научат, че основните стилове на дебат варират 
значително по отношение на формата им, сроковете за 
изказвания, реда на изказванията и как се представят 
аргументите. Дебатът предоставя преживявания, които са 
благоприятни за животопроменящи, когнитивни и 
презентационни умения. Освен това чрез дебатите придобиват 
уникални образователни предимства, тъй като учат и усвояват 
умения, далеч надхвърлящи това, което може да се научи във 
всяка друга среда. Най-малкото дебатът помага на учащите да 
видят силата в разгръщането на рационални, структурирани 
аргументи и убедителните доказателства в действие. Това им дава 
възможност да изяснят своята гледна точка чрез използване на 
риторично красноречие. Това вдъхва в дебатите страхотно 
чувство за полза и увереност. Учи ги на умения да изследват, 
организират и представят информация по непреодолим начин.

Курсистите научават за основните движещи сили 
на международната сцена и как те си 
взаимодействат помежду си. Те изследват 
фундаментални концепции в международните 
отношения, политически, социално-икономически 
и правни и ги прилагат към текущите дела по целия 
свят. Освен това учащите ще научат основни 
теории на международните отношения и ще ги 
прилагат, за да разберат международните 
ситуации и проблемите в съвременния свят. В края 
на курса учащите се представят като 
международна организация с цел моделиране на 
ефективен процес на вземане на решения.

Този курс е практически курс, предназначен да 
предложи на начинаещия оратор редица 
възможности за организиране и подготовка на 
задачи за публично говорене. Курсът ще 
предложи и „лабораторна” обстановка, в която 
начинаещият оратор всъщност може да застане 
пред публика на живо и да представи 
практикуваното си изпълнение. Допълнителни 
възможности за изпълнение могат да бъдат 
включени в областта на публичното устно четене. 
Курсистите ще се запознаят с ролята на 
общуването в нашия живот, комуникационния 
модел, пространствените отношения, стиловете 
на изнасяне и ефективността на езика, жестовете и 
техниките на организация.

Целта на този курс е да разработи и синтезира напреднали 
елементи на театралното изкуство в крайна продукция, 
използвайки различни медии, техники и процеси. Някои от 
основните понятия, които ще бъдат научени, се включват без 
ограничение: актьорство и характеризиране, импровизация, 
театрална терминология, движение, вокална продукция, 
прослушване и кастинг. След завършване ще могат да: 
демонстрират използването на усъвършенствани актьорски 
техники, импровизация и анализ на характера, да отразяват 
вътрешните и външните качества на персонажа, както и 
периода, стила и културата на продукцията. Разработването и 
разбирането на културно-историческите влияния върху 
драматичните форми, използвайки вокални, класически и 
съвременни техники за изобразяване на физическите, 
емоционалните и социалните измерения на герои от различни 
жанрове и медии. Ще разберат как актьорите, режисьорите и 
дизайнерите създават и усъвършенстват диалога и 
сценичните направления, които предават намерението на 
драматурга и много други.



   
    Дати и цени

Сесия
  

Дати
   

Цена

Сесия1
 

20 юли - 02 август
  

€820   
  
  

Приказното място

Младежки х-л “Лонгоз”, к.к. Камчия, област Варна

Какво е включено в цената?

• 30 часа интерактивно обучение
• Настаняване в 4- до 5-леглени стаи с всички съвременни удобства
• Над 25 следобедни и вечерни занимания
• Частен плаж на пешеходно растояние
• Една целодневна екскурзия

• Пълен пансион -- 3 хранения на ден + 2 закуски
• Професионален екип на лагера и аниматори
• Всички входни такси и билети (където приложимо)
• Специални гости лектори от САЩ и цял свят
• Специални гост артисти 

• Wi-Fi в комуналните пространства
• Пакет за добре дошли

Занимания и екскурзии
Незабравими приключения на Черно море

Учениците могат да изберат една от следните екскурзии:
Джип Сафари 

Пейнтбол и картинг приключение
Приключение с пиратски кораби

От понеделник до петък, след обяда, всички 
ученици имат свободата да избират своите 
следобедни занимания. Изборът е многообразен и 
включва различни спортове (футбол,баскетбол, 
боулинг и др.) изкуство, фотография, уроци по 
готварство, плажен волейбол, плуване и много 
други. По време на всички следобедни занимания, 
учениците ще трябва да общуват помежду си на 
английски за да измислят стратегии за справяне с 
различни проблеми, непринудено изграждайки 
силна приятелска връзка с други ученици от целия 
свят.
От понеделник до петък, от 19:00 до 21:00, всички 
ученици ще бъдат разделени на отбори или по 
двойки, заедно с учители и ръководители. Целта 
на тези вечерни занимания е да научи учениците 
да мислят и работят заедно при постигането на 
една обща цел. Заедно със своите ментори, 
учениците трябва да намерят правилен подход 
как да си сътрудничат и да работят заедно, като 
екип. По този начин се изгражда разбирателство и 
уважение между ученици, учители и възпитатели. 
По време на лагера, вечерните занимания/игри 
ще помогнат на учениците да изградят умения за 
съвместна работа, да подобрят комуникацията си 
и да се научат да се доверяват един на друг. 
Тийнейджърите, които не са добри с 
организацията, планирането и гъвкавото 
мислене, ще могат да развият тези лидерски 
качества. 

Като награда за положените усилия и упоритата 
работа през изминалата седмицата, в първата неделя 
от лагера учениците ще се насладят на целодневна 
екскурзия, където те ще отпочинат и ще се 
забавляват с новите си приятели и целия екип на 
лагера.

Ние насърчаваме ранните записвания, за да сте сигурни, че можете да 
изберете курсовете, които бихте искали да изучавате в лагера. По този 
начин, учениците получават и оптималното за тях учебно преживяване. 
Местата са ограничени.

Американски и свободно владеещи английски учители/инструктори

Квалифицирани спорт инструктори 

Сертификат за завършване



info@campgoldengate.com

+359 886 351 009

campgoldengate.com

Ако желаете повече информация,
моля, свържете се с нас:

/campgoldengate

campgoldengate
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