МІЖНАРОДНА ШКОЛА
«НАВЧАННЯ &
РОЗВИТОК»

INTERNATIONAL
SCHOOL of
«Developing & Training»

Kyiv – Warszawa – Gdansk – Malbork – Sopot – Gdynia – Karlscrona
(Ukraine – Poland – Sweden)
СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ (Україна – Франція)
ГДАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (м. Гданськ, Польща)
ФУНДАЦІЯ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ І КУЛЬТУРИ ім. МІКОЛАЯ РЕЯ (м. Краків, Польща)
CHILD AND FAMILY DEVELOPMENT CENTER "EUROPEAN" (Ukraine – France)

Запрошують до участі у

МІЖНАРОДНІЙ ЗИМОВІЙ ШКОЛІ «НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТОК»
INTERNATIONAL WINTER SCHOOL OF DEVELOPING & TRAINING

Київ – Варшава – Гданськ – Мальборк – Сопот – Гдиня – Карлскруна
(Україна – Польща - Швеція)
Терміни роботи Школи:
з 2 по 11 січня 2018 року * (10 днів)
До участі у Програмі
запрошуються школярі від 11 до 16 років
На учасників Програми чекають:
 освітня програма «Університет майбутнього» (10 год.): візити до кращих університетів Польщі:
Гданська Політехніка (Гданськ), Гданський Університет (Гданськ), Гданський медичний університет
(Гданськ), Вища школа соціальної психології (Сопот), Варшавський Університет (Варшава) та ін.
 профорієнтаційне визначення (4 год.): професійно-орієнтоване тестування та креативні
профорієнтаційні ігри
 цикл тренінгів для підлітків (20 год.): “Ейдетика: розвиток пам’яті”, “Тайм-менеджмент: вміння
управляти часом”, “Розвиток УВАГИ”, “Ефективна комунікація”, «Лідерство», «INTERNET-безпека»
 мовна підготовка (20 год.): розмовні клуби англійської мови (Speaking Club), основи польської мови
(з носіями мови)

 екскурсійна програма: Стародавні Ворота-Кран (Журав), Ратуша, Костел Св. Діви Марії, Музей “Дім моря”,
Гданський ЗООПАРК, Замок «Мальборк», Моли Сопота, Стара Гдиня, «Історична подорож» шведським
містом Карлскруна, квест за мотивами «Чудової подорожі Нільса з дикими гусьми» Сельми Легерльоф та ін.
 насичене дозвілля: творчі майстер класи, кіноклуб, ігротека, квести і - європейські Новорічні враження !!))
* Програма надає офіційне підтвердження участі - для навчального закладу (за потребою)

Вартість: 550 євро (включає: проїзд Київ-Варшава-Київ, проживання в готелі міжнародної мережі IBIS та в університетських
готелях, 3-разове комплексне харчування, навчальна і тренінгова програми, 3 програмні екскурсії, міжміські та місцеві
трансфери, роздатковий навчальний матеріал, стартовий пакет місцевого оператора зв’язку).
Візовий супровід (за потребою, 50 євро). Окремо сплачується трансфер (паром) Гданськ – Карлскруна – Гданськ (110 євро).

Реєстрація триває до 27 грудня 2017 року.
За умови групових заявок передбачені знижки від 5 до 10 %
Більше інформації: за тел. (044) 257-20-21, (094) 925-56-22, (067) 196-28-14 www.cfdc.com.ua
Адреса: вул. Голосіївська, 13, 3-й під’їзд, 24 поверх, оф. 530

Чекаємо на Вас!

