
ЩотижневийÊінформаційнийÊбюлетень 

П'ятниця,Ê17Êберезня 

ШановніÊбатьки/опікуни, 

ІнформаційнийÊбюлетеньÊцьогоÊтижняÊзосередженийÊсамеÊнаÊНаціональномуÊтижніÊкар’єриÊ–
na onalcareersweek.com—якіÊмиÊвизналиÊвÊTFAÊминулогоÊтижня. 

ЗаписиÊтаÊфотографіїÊнаÊнаступнійÊсторінці,ÊаÊщеÊбільшеÊінформаціїÊтут:Êwww.theforestacademy.org/
news/ 

БатькиÊ7ÊкласуÊ—ÊмиÊзÊнетерпіннямÊчекаємоÊнаÊвасÊнаступногоÊвівторкаÊнаÊбатьківськомуÊвечорі. 

ДякуюÊзаÊвашуÊпостійнуÊпідтримкуÊтаÊсподіваюся,ÊщоÊвиÊгарноÊпроведетеÊвихідні. 

ЗÊповагою, 

 

МістерÊМакінтош 

Директор 

БудьтеÊвÊкурсіÊновинÊвідÊTFAÊвÊсоціальнихÊ
мережах. 

OnÊFacebookÊ@theforestacademy 

OnÊInstagramÊ@theforestacademyÊ 



Welcome - National Careers Week  
Ê 

TFAÊCareersÊFairÊ-ÊНаціональнийÊтижденьÊкар'єри 

ЩобÊвідзначитиÊНаціональнийÊтижденьÊкар’єри,ÊмиÊорганізувалиÊнашÊ
найбільшийÊіÊнайкращийÊярмарокÊкар’єри. 

СередÊнашихÊекспонентівÊбулиÊроботодавціÊ(NHS,ÊPolice,ÊHaveringÊSocialÊ
Service,ÊLeytonÊOrientÊTrust),ÊуніверситетиÊ(City,ÊQueenÊMary's,ÊHereford-
shire,ÊUEL)ÊіÊмісцевіÊколеджіÊ(NewÊCityÊCollege, SirÊGeorge MonouxÊCol-
lege,ÊBigÊCrea veÊEduca on)ÊіÊдержавніÊнавчальніÊзаклади. 

УчніÊвідÊ7ÊдоÊ6ÊкласівÊмалиÊможливістьÊпоспілкуватисяÊзÊекспонентамиÊ
таÊвзятиÊучастьÊуÊзмістовнихÊбесідахÊпроÊкар’єруÊтаÊрозвиток.ÊСтудентиÊ
отрималиÊвигодуÊвідÊналагодженняÊконтактів,ÊзаписуÊнаÊдніÊдегустаціїÊ
вÊуніверситетіÊтаÊдоступуÊдоÊреальногоÊдосвідуÊроботиÊтаÊможливостейÊ
працевлаштування.ÊМиÊдужеÊвдячніÊвсімÊнашимÊекспонентам,ÊцеÊбулаÊ
фантастичнаÊподіяÊдляÊвсіхÊнашихÊучнівÊнаÊTFA! 

ЯкщоÊвиÊхочетеÊвзятиÊучастьÊуÊнашомуÊнаступномуÊярмаркуÊвакансійÊуÊ
2024Êроці,ÊзапропонуватиÊдосвідÊроботи,ÊвиступитиÊзÊдоповіддюÊчиÊ
семінаром ÊTFA,ÊмиÊбудемоÊрадіÊпочутиÊвідÊвасÊ–ÊнадішлітьÊ
електроннийÊлист 

sfrederick@theforestacademy.co.ukÊ. 

Y11 і Sixt Form Workshops and Interview Workshops - Rob Fyer, 
директор з підбору персоналу в NOW TEACH 

Роб Фраєр, директор із підбору персоналу в Now Teach, прийшов 
на Національний тиждень кар’єри, щоб провести семінар із 
навичок працевлаштування та співбесіди для деяких учнів 11 класу 
та шостого класу. 

Роб 20 років працював у сфері підбору персоналу, і наші студенти 
скористалися тим, що поділилися його багатим досвідом. Роб 
також дав їм індивідуальні поради та вказівки, і тепер у них є 
пункти дій, які потрібно виконати до кінця навчального року. 

Наші студенти були цілеспрямованими та в захваті від наданих їм 
можливостей, і їх і надалі 

Гість-доповідач,ÊГайÊГрейнджер,ÊглобальнийÊ
керівникÊвідділуÊсталогоÊрозвиткуÊ-ÊТижденьÊ
кар'єри,ÊрікÊ9 

ГайÊГрейнджерÊізÊSpeakersÊforÊSchoolsÊвиступивÊізÊ
потужноюÊпромовоюÊпроÊсталийÊрозвитокÊдляÊ
учнівÊ9Êкласу.ÊГайÊГрейнджерÊєÊглобальнимÊ
керівникомÊвідділуÊсталогоÊрозвиткуÊJLL.ÊВінÊнесеÊ
загальнуÊвідповідальністьÊзаÊпослугиÊсталогоÊ
розвитку,ÊпродуктиÊтаÊстратегію,ÊаÊтакожÊзаÊ
корпоративнуÊпрограмуÊсталогоÊрозвиткуÊJLL.ÊГайÊ
скориставсяÊнагодою,ÊщобÊвисвітлитиÊкар’єри,Ê
пов’язаніÊзіÊстійкимÊрозвитком,ÊіÊзгадавÊпроÊ
важливістьÊжінокÊуÊційÊпрофесії,ÊсвяткуючиÊ
МіжнароднийÊжіночийÊдень. 

ОкрімÊJLL,ÊГайÊєÊголовоюÊцільовоїÊгрупиÊциклічноїÊ
економікиÊвÊорганізаціїÊвідповідальногоÊбізнесуÊ
BusinessÊinÊtheÊCommunityÊіÊмолодшимÊвіце-
президентомÊБританськоїÊфедераціїÊнерухомості.Ê
ВипускникÊпрограмиÊстаршихÊкерівниківÊ



 
ОсновніÊмайбутніÊдатиÊ-Êподії 

Вівторок, 21 березня — вечір для батьків 7 класу 

Вівторок, 25 квітня — вечір для батьків у 10 класі 

Канікули/ÊНавчанняÊперсоналу 

Великодні канікули — 3-14 квітня включно — учні закінчують школу в п’ятницю 31 березня і 
повертаються в понеділок 17 квітня. 

YearÊ10ÊHistoryÊTripÊ-ÊGoldenÊHindÊandÊLondonÊDungeonsÊ 

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—WomenÊofÊtheÊWorld—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. 



 

KeyÊUpcomingÊDatesÊÊ-ÊEventsÊ 

Tuesday 21st March—Year 7 Parents’ Evening  

Tuesday 25th April—Year 10 Parents’ Evening  

Holidays/ÊStaffÊTrainingÊÊ 

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


