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25 років досвіду організації навчальних турів до США, Канади, Великої Британії,
Швейцарії, Австрії, Німеччині, Мальти, Голландії, Польщі, Чехії…
Сучасний світ вимагає від молоді знань іноземних мов, солідної освіти, престижних
дипломів. Готуватися до майбутнього треба заздалегідь!
Пропозиції деяких навчальних турів на 2017 рік
ТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ
1. Велика Британія (Лондон, Кембрідж, Оксфорд, Вінзор, Істборн,…), США, Канада, Мальта,
Німеччина, Австрія, Швейцарія, Чехія, Польща…
Програми
«Канікули
з
користю».
Школярі
відвідують
інтенсивні
уроки
англійської/німецької/французької/чеської/польської мов, екскурсії іноземною мовою,приймають
участь
в концертах, театральних виставах, різноманітних іграх, займаються спортом та
образотворчим мистецтвом, спілкуються з дітьми з різних країн світу іноземною мовою,
навчаються прикладів лідерства, отримують сертифікат. Розміщення в гуртожитках університетів
або сім’ях.
2. Велика Британія, «Англійська+ футбол». Програма передбачає щоденні заняття футболом, як
практичні та теоретичні, за системою всесвітньовідомого тренера Даміано Даміані, інтенсивні
уроки англійської мови та екскурсії. Прекрасна можливість для дитини спробувати себе у
серйозному футболі та одночасно підвищити рівень англійської мови.
3. Велика Британія, «Англійська+ теніс». Програма для тих, хто вже має основні навички гри в
теніс. Щоденні тренування під керівництвом кваліфікованих тренерів + уроки англійської мови,
цікаві екскурсії та розваги.
4. Велика Британія, «Англійська мова + стиль». Літня школа для дівчат 14-17 років в школі, де
навчаються дівчата з аристократичних та королівських сімей. Вивчення англійської в практиці:
правила етикету, підбір та приготування пригощення для parties, складання букетів та
прикрашання приміщень квітами, культура одягу, створення власного стилю, правильне
харчування та догляд за шкірою, заняття йогою, танцями та аеробікою, екскурсії…
5. Велика Британія, «Школа лідерства», 14-17 років. Два тижні для формування впевненої
людини, яка орієнтується у світових процесах і бажає знайти своє достойне місце у світі.
Навчання критично мислити, вести дискусію, протистояти нападам і агресії, вивчення техніки
підготовки виступів перед публікою. В програмі також заняття спортом, вечірні розваги та
екскурсії. Програма вимагає рівня англійської В2 або IELTS 5. Кількість місць обмежена!
6. Велика Британія, «Медичне навчання в Лондоні», 15+ років, Рівень мови: В2 !!! Інтенсивний
двотижневий курс, який розроблений спеціально для майбутніх медиків. Це унікальна можливість
не лише для вивчення загальної англійської мови, медичної лексики, отримання початкових знань
в медицині, знайомства з останніми досягненнями галузі, але й можливість розвинути свої
лідерські якості та навички роботи в команді.
7. Велика Британія, «Авіаційний досвід у Британії», 14-18 років Курс призначений для хлопців
та дівчат, які мріють про кар’єру в авіаційній галузі. Чудова нагода отримати практичні знання та
досвід про різні сторони авіаційної галузі, отримати сертифікат про перші польоти на симуляторі
та вдосконалити свій рівень англійської мови.
8. Велика Британія, «Англійська + предмети» , літній курс для тих, хто збирається навчатися у
Великобританії або на англомовних факультетах європейських
навчальних закладів.
9. Велика Британія , Голландія, ”Foundation Course”. 0,5 /1,0/ 1,5 річний курс підготовки для
вступу в університети з англійською мовою викладання різних країн. Курс для випускників, які
мають атестат та зданий іспит з англійської мови IELTS.
10. Велика Британія , Мальта, Швейцарія, США, Канада. Навчання в приватних середніх
школах від 13 або 16 років
ПРОСИМО ВЧАСНО ПОДАВАТИ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ НЕОБХІДНИХ ВІЗ.
ЗНАННЯ – ЦЕ СВІТОВІ ПЕРСПЕКТИВИ!!!

«КИЙ АВІА ВЕСТ»
НАВЧАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ, ДОРОСЛИХ
ТА СТУДЕНТІВ:
Англійська мова :
стандартний курс, літній канікулярний курс + екскурсії , підготовка до іспитів IELTS,TOEFL,
GMAT, DELF, індивідуальні курси, курси «Мама + дитина» …
Навчання в середній школі
елітні приватні заклади світу
Підготовка до вступу до університетів
GCSE, Foundation Year, A-Level, High School diploma, IB International Baccalaureate, Pre-MBA
Навчання в магістратурі
MBA, інженерні науки, математика, соціологія…
Німецька мова
Австрія, Німеччина, Швейцарія.
Іспанська мова
курси для дорослих та дитячі табори
з вивченням мови, історії та фламенко
Італійська мова і дизайн у Флоренції
Французька мова: ФРАНЦІЯ, ШВЕЙЦАРІЯ
Студенти, дорослі та діти
Англійська для бізнесменів в Англії
Англійська для вчителів
Міжнародний Диплом викладача
англійської мови CELTA
Спеціалізовані курси
Англійська для юристів, медиків, дипломатів, економістів, тур агентів, авіаторів…
Швейцарські та Голландські вищі школи та університети
готельного бізнесу та туризму

Підбір учбових закладів, консультації, заповнення
посольських анкет, переклад документів для посольств…
www.kawest.com.ua

