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Keep up to date with news from TFA on social 
media. 

On Facebook @theforestacademy 

On Instagram @theforestacademy  



Welcome - National Careers Week  
Ê 

TFA Careers Fair - Săptămâna Națională a Carierelor 

Pentru a sărbători Săptămâna Națională a Carierelor, am găzduit cel mai 
mare și cel mai bun târg de cariere al nostru. 

Expozanții noștri au inclus angajatori (NHS, Poliție, Havering Social Service, 
Leyton Orient Trust), universități (City, Queen Mary's, Herefordshire, UEL) 
și colegii locale (New City College, Sir George Monoux College, Big Crea ve 
Educa on) și ucenicii guvernamentale. 

Elevii de la Anul 7 până la Formarea a șasea au avut ocazia să se implice cu 
expozanți și au luat parte la conversații semnifica ve despre cariere și pro-
gres. Studenții au beneficiat de crearea de rețele, înscrierea la zilele de de-
gustare universitare și accesul la experiență de lucru live și oportunități de 
angajare. Suntem foarte recunoscători tuturor expozanților noștri, a fost 
un eveniment fantas c pentru toți elevii noștri de la TFA! 

Dacă doriți să expuneți la următorul nostru târg de cariere în 2024 sau să 
oferiți experiență de lucru sau să susțineți o discuție sau un atelier  TFA, ne
-ar plăcea să aflăm de la dvs. - vă rugăm să trimiteți un e-mail 

sfrederick@theforestacademy.co.uk . 

Atelierele de angajare și interviu pentru anul 11 și forma a șasea - Rob 
Fyer, director de recrutare la NOW TEACH 

Rob Fryer, director de recrutare la Now Teach, a venit pentru 
Săptămâna Națională a Carierelor pentru a oferi un atelier de angajare 
și abilități de interviu unora dintre studenții din Anul 11 și Forma a 
șasea . 

Rob a lucrat în recrutare mp de 20 de ani, iar studenții noștri au bene-
ficiat de împărtășirea bogatei sale experiențe. Rob le-a oferit, de ase-
menea, sfaturi și îndrumări individuale, iar acum au puncte de acțiune 
pentru a-i duce până la sfârșitul anului universitar. 

Elevii noștri au fost intenționați și încântați de oportunitățile care le-au 
fost prezentate și vor con nua să fie spri-

Vorbitor invitat, Guy Grainger - Șef global pentru 
durabilitate - Săptămâna Carierelor Anul 9 

Guy Grainger de la Speakers for Schools a susținut o 
discuție puternică despre sustenabilitate în anul 9. 
Guy Grainger este șeful global de sustenabilitate la 
JLL. El are responsabilitatea generală pentru ser-
viciile, produsele și strategia de durabilitate și pentru 
programul de sustenabilitate corpora vă al JLL. Guy 
a profitat de ocazie pentru a evidenția carierele leg-
ate de sustenabilitate și a făcut referire la im-
portanța femeilor în profesie, sărbătorind Ziua Inter-
națională a Femeii. 

În afara JLL, Guy este președinte al grupului opera v 
de economie circulară la organizația de afaceri re-
sponsabilă Business in the Community și 
vicepreședinte junior la Bri sh Property Federa on. 
Absolvent al Programului de Execu ve Senior al Șco-
lii de Afaceri din Londra, el este, de asemenea, un 
comentator mass-media consacrat despre durabili-



 
Key Upcoming Dates  - Events  

Tuesday 21st March—Year 7 Parents’ Evening  

Tuesday 25th April—Year 10 Parents’ Evening  

Holidays/ Staff Training   

Easter Holidays—3rd-14th April inclusive—students finish school on Friday 31st March and return on Monday 17th April.  

Year 10 History Trip - Golden Hind and London Dungeons  

Students were taken on a trip along the Southbank to support their contextual knowledge of the History GCSE topics 
currently and previously studied.  

It began with a walk from London Bridge stopping briefly to look at Southwark Cathedral and Borough Market. 
We then went aboard the Golden Hinde (an exact replica of the ship used by Sir Francis Drake) and the students 
were given an expert-led lesson on the circumnaviga on of the world by Drake. During this students were able to 
see the condi ons and got to handle ar facts to help their understanding.  

They then con nued along the Southbank stopping at Clink Street, the site of the old Clink prison, the Globe 
and taking in the sights of London before finally arriving at the London Dungeons- this was able to bring to life much 
of the required knowledge studied during the Crime and Punishment unit of the GCSE. 

WOW—Women of the World—A group of aspiring Year 10 students had the opportunity to a end the ‘Women of 
the World’ fes val at the Southbank Centre’s Fes val Hall. The event was to celebrate all women, girls and non-
binary people.  Students had the chance to listen to mo va onal talks, watch incredi-
ble performances and participate in interactive workshops during the day. Em-
powering speeches were given by Verna Eggleston, who leads Bloomberg wom-
en’s economic development, the former Australian Prime Minister Julia Gillard,  
actress and singer Bevelerly Knight who was joined by Helen Pankhurst,  great 
grand daughter of Emmeline Pankhurst, to talk about bringing the suffragette 
movement to the stage. 
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