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31 березня 2015 року в Києві пройшов Перший Щорічний Міжнародний Форум 

вчителів Іноземних Мов (First Annual International Foreign Languages Teachers Forum), 

організатором якого виступила компанія Alekom Education Abroad за підтримки 

Міністерства освіти України. FLT Forum – це унікальний захід, де українські вчителі 

змогли перейняти навчально-методичний досвід своїх колег з Великобританії, США, 

Канади, Німеччини, Швейцарії, Іспанії, Мальти та інших країн світу. 

У роботі Форуму брали участь 100 кращих вчителів іноземних мов з усієї України! 

Спікери Форуму - викладачі та представники кращих освітніх організацій Великобританії, 

Ірландії, Німеччини, Мальти, Канади, Іспанії: UKLC, Оксфорд International, Cambridge 

Education Group, Stafford House, LAL, ILAC, Malvern House, Enforex, Гумбольдт Інститут. 

FLT Форум став унікальним майданчиком для обміну досвідом і знаннями українських та 

іноземних викладачів.  

Міжнародні школи, які брали участь у Форумі, є світовими лідерами з навчання 

дітей, студентів та дорослих іноземним мовам. Кожен навчальний заклад розробив і 

запровадив власну методику навчання, випустив автентичні підручники. 

Усі міжнародні учасники Форуму є членами престижних міжнародних організацій 

з вивчення іноземних мов, сертифіковані освітніми міністерствами та відомствами тих 

країн, де працюють. Щорічно кожен з цих навчальних центрів приймає 1000 дітей, 

студентів, дорослих з усього світу, в тому числі й з України. Деякі з учасників проводять 

сертифікацію вчителів на викладання іноземних мов у всьому світі, після складання 

відповідних екзаменів (CELTA, DELTA та ін. 

Міжнародний Форум вчителів Іноземних Мов вперше відкрив свої двері для всіх, 

зацікавлених у вдосконаленні методики викладання іноземних мов в Україні та розвитку 

підростаючого покоління українців загалом.  

З метою підвищення ефективності роботи на Форумі, нас познайомити Вас з 

Міжнародними школами -  учасниками Форуму. 

Пропоную познайомитися з  її представникми з Великобританії: 

LAL Language Centres - мережа мовних центрів, заснована в 1985 році, пропонує 

широкий вибір мовних курсів для дітей і дорослих. Основне завдання цієї організації - 

забезпечити ідеальні умови вивчення мови для кожного студента.  

Відмінною рисою шкіл є те, що студенти не тільки вивчають мову, але і 

спостерігають цю мову в справжньому житті, і, крім того, знайомляться з культурою та 



традиціями країни, в якій навчаються. LAL - це авторитетна організація з більш ніж 25-

річним досвідом у своїй  галузі, що підтверджується її участю в головних національних 

асоціаціях навчання англійській мові: ELTASA, FELTOM, English UK і CEA.  

Ддекілька літніх шкіл для дітей 11-17 років, з якими ми працюємо майже 10 років і 

маємо найкращі відгуки: 

      St. Mary – столиця Англіі, м.Лондон, надзвичайної краси кампус, де старовинні 

будівлі розташовані поруч із сучасними побудовами. St.Mary's University знаходиться 

поряд з р. Темзою, у західному передмісті Лондона - Твікенхемі. 

      St. Swithuns - це одна з елітних приватних шкіл у Великобританії. Розташовується 

на чудовій території в 45 акрів на околиці Вінчестера, який славиться красою місцевої 

природи, а також багатою культурною спадщиною. Центр міста з його чудовим собором 

нікого не залишає байдужим. 

     Taunton School - це одна з найбільш престижних приватних шкіл Великобританії. 

Вона розташована в околицях м.Тонтон - центрального міста графства Сомерсет. 

Навчальний заклад пропонує програми для іноземних школярів, які бажають продовжити 

своє навчання в приватних школах Великобританії. 

UK Language Courses -  мережа мовних програм для студентів віком 8-17 років. 

Школи UKLC пишаються своїм багаторічним досвідом роботи в сфері навчання (25 років) 

та відмінною якістю пропонованих ними послуг. Це навчальні заклади від традиційних 

британських шкіл-пансіонів до найновітніших міських університетів.  

Мета мовних шкіл UKLC – покращення студентам усіх здібностей англійської 

мови в безпечній, спокійній, комфортній та дружній обстановці, насолоджуючись 

найкращим досвідом перебування у Великобританії. Фахівці своєї справи зроблять 

максимум для Ваших незабутніх канікул.  

Oxford International Education Group -  мережа мовних центрів була заснована в 

1991 році і досить швидко зайняла одне з провідних місць серед освітніх організацій для 

міжнародних студентів. Щороку 14 мовних центрів мережі гостинно приймають понад 

12000 студентів з різних куточків планети. Високі стандарти освіти та новітні методики 

викладання - ключові в роботі Oxford International Education Group.   

     Протягом 24 років мовна мережа Oxford International Education Group пропонує 

широкий вибір програм для дітей та дорослих, короткострокові мовні курси, підготовчі 

курси, курси для вчителів Teacher TESOL і т.д.   

Цього літа для дітей 12-17 років пропонують кращі школи Великобританії -   

Greenwich University,   що знаходиться в передмісті Лондона .   Територія школи - 

вражаючої краси кампус університету з 125-річною історією. Greenwich University - тричі 



переможець  Queen’s   Anniversary   Prizes, восьмиразовий володар нагород  Times   Higher   

Education  в номінаціях "Найінноваційніший Викладач", "Вагомий внесок в іновації і 

технології викладання", а також переможець у номінації "Найзеленіший університет 

Великобританії".    

 

     Stafford House-понад 20 років мережа пропонує якісні мовні курси для дітей у 

Великобританії та США, і надає кращий вибір шкіл, коледжів та університетів зі світовим 

ім'ям (Cambridge, Edinburgh, Yale University). Мовна мережа шкіл Stafford House пропонує 

безліч курсів для своїх студентів: стандартний курс вивчення мови, творчий курс з 

мистецтва та дизайну, программи академічної підготовки та программи для активних 

студентів (англійська + спорт).   



   Всі курси мовної мережі акредитовані British Council, ACCET та CEA і гарантують 

найвищі стандарти навчання.   

    Вже цього літа наші студенти мають змогу відвідати один з мовних центрів у 

найвідоміших містах Великобританії:   

University Campus Suffolk - сучасна резиденція для дітей від 12 до 17 років у 

м.Іпсвіч, на сході Великобританії. У 2007 році місто було визнане одним з найчистіших 

міст Великобританії. Прекрасні умови проживання, високі стандарти навчання, зручне 

розташування школи (Лондон, Кембрідж) та багатовікова історія традиційного міста 

щороку приваблюють студентів  

The Edinburgh Academy - приватна школа-пансіон 1824 року, знаходиться в 

самому серці Единбурга та приймає дітей від 10 до 17 років. Школа з багатовіковою 

історією та знаннями відома ще й завдяки тому, що одним із її засновників був Вальтер 

Скотт.  

Фантастичні центри літа 2015: 

St. Peter's -  традиційна приватна школа-пансіон в центрі Йорка. Заснована в 627(!) 

році, школа є третьою найстарішої школою Великобританії та частиною її унікальної 

історії та культури 

Bootham School, заснована в 1823 році і є однією з кращих незалежних шкіл 

м.Йорк та всієї Англіі.  Школа Bootham славиться не тільки тим, що в ній викладають на 

високому рівні, але і доброзичливою обстановкою, яка панує між вчителями та учнями. 

Висока якість отриманих знань - це і є відмінна риса школи. 

University of Chester  - один з найстаріших університетів Великобританії в 

м.Честер. Окрім звичайної програми вивчення англійської мови  пропонуються декілька 

програм на вибір: англійська + футбол / танці / акторська майстерність. 

Chetham's School - елітна школа музики в самому центрі Манчестера. На затишній 

території школи об'єдналися середньовічні споруди стародавньої бібліотеки і 

ультрасучасні корпуси, де сьогодні проходять урочисті концерти та репетиції у студентів. 

Experience English Group  - молода організація, що розвивається надзвичайно 

динамічно, об'єднала в собі багаторічний досвід роботи лідируючих мовних англійських 

шкіл. Представляє собою чотири найбільші школи у відомих містах Великобританії: 

Лондоні, Манчестері, Йорку та Единбурзі. Входить в асоціацію English UK і Young 

Learners English UK, акредитована Британською Радою. 

Для дітей 9 – 17 років пропонуємо такі школи вже на літо 2015 року: 



Telford College - коледж розташований в столиці Шотландії – Единбурзі, на березі 

затоки Ферт-оф-Форт. Місто всесвітньо відоме своїми музеями, галереями та театрами. 

Коледж був заснований в 1968 році і є одним з найбільших коледжів Великобританії. 



 



Reed's School, Cobham - одна з кращих шкіл на південному сході Англії, в 

містечку Кобхем, розташована в 45 хвилинах їзди від центральної частини Лондона. Нині 

місто відоме насамперед тим, що тут знаходиться одна з тренувальних баз футбольного 

клубу «Челсі». Reed's School знаходиться під патронажем англійської королеви. 

Malvern House, Дублін. Процес вивчення мови відбувається у повній відповідності 

з новітніми освітніми методиками. Даний навчальний заклад по праву можна вважати 

найбільш оптимальним місцем для вивчення англійської мови за доступними цінами. 

Організація Malvern House пропонують якісне навчання не лише в Ірландії, а й у 

Великобританії, Сінгапурі, Малайзії та на Кіпрі.  

Цього літа є заїзди в такі мовні центри для дітей: 

St. Columba’s College - дуже престижна та відома школа-пансіон в Ірландії. 

Заснована в 1843 році. Територія школи займає 150 акрів, а сама вона розташована на 

південному узбережжі Дубліна - оптимально близько до аеропорту та центру міста. 

Dublin City University (DCU) розташований у північному передмісті Дубліна. 

Територія університету займає 98 акрів землі та облаштована сучасним і безпечним 

кампусом. Університет відомий завдяки Академії для підприємців Райана (Ryan Academy 

for Entrepreneurs), яка є його частиною. Це ідеальне місце, щоб проводити курси  для 

підприємців-початківців.  

FLT Forum 2015 надасть змогу познайомитися с методами викладання в данних школах, а 

також унікальну можливість забронювати за собою одну із шкіл на літо під час Форуму.  

Мовні школи Великобританії та Шотландії 

Experience English Group  - молода організація, що розвивається надзвичайно 

динамічно, об'єднала в собі багаторічний досвід роботи лідируючих мовних англійських 

шкіл. Представляє собою чотири найбільші школи у відомих містах Великобританії: 

Лондоні, Манчестері, Йорку та Единбурзі. Входить в асоціацію English UK і Young 

Learners English UK, акредитована Британською Радою. 

Для дітей 9 – 17 років пропонують такі школи вже на літо 2015 року: 

Telford College - коледж розташований в столиці Шотландії – Единбурзі, на березі 

затоки Ферт-оф-Форт. Місто всесвітньо відоме своїми музеями, галереями та театрами. 

Коледж був заснований в 1968 році і є одним з найбільших коледжів Великобританії. 

Reed's School, Cobham - одна з кращих шкіл на південному сході Англії, в 

містечку Кобхем, розташована в 45 хвилинах їзди від центральної частини Лондона. Нині 

місто відоме насамперед тим, що тут знаходиться одна з тренувальних баз футбольного 

клубу «Челсі». Reed's School знаходиться під патронажем англійської королеви. 



Malvern House, Дублін. Процес вивчення мови відбувається у повній відповідності 

з новітніми освітніми методиками. Даний навчальний заклад по праву можна вважати 

найбільш оптимальним місцем для вивчення англійської мови за доступними цінами. 

Організація Malvern House пропонують якісне навчання не лише в Ірландії, а й у 

Великобританії, Сінгапурі, Малайзії та на Кіпрі.  

Цього літа є заїзди в такі мовні центри для дітей: 

St. Columba’s College - дуже престижна та відома школа-пансіон в Ірландії. 

Заснована в 1843 році. Територія школи займає 150 акрів, а сама вона розташована на 

південному узбережжі Дубліна - оптимально близько до аеропорту та центру міста. 

Dublin City University (DCU) розташований у північному передмісті Дубліна. 

Територія університету займає 98 акрів землі та облаштована сучасним і безпечним 

кампусом. Університет відомий завдяки Академії для підприємців Райана (Ryan Academy 

for Entrepreneurs), яка є його частиною. Це ідеальне місце, щоб проводити курси  для 

підприємців-початківців. 

  Партнери з Іспанії та Мальти:  

         Enforex - найбільша та найтитулованіша мережа мовних шкіл Іспанії та Латинської 

Америки. Кожного року організація приймає близько 35 000 студентів із 72 країн, 24 

мовні центри мережі розташовані в Барселоні, Мадриді, Валенсії, Севільї, Буенос-Айресі, 

Тенеріфе і т.д Мережа мовних шкіл Enforex пропонує програми навчання для всіх вікових 

категорій, починаючи від дітей, студентів університетів, і закінчуючи бізнесменами, 

спеціалістами, та пенсіонерами. Дипломи Enforex дуже престижні, освітні центри мережі 

акредитовані Інститутом Сервантеса, а сама мережа - член всесвітніх організацій - 

“NAFSA”, “AATSP”, “ALTO”, “AMACFE”, “FEDELE”, “AECAE”, “ACTFL” и “ELITE”. 

Дана мережа - володар Сертифікату Високої Якості (Ideal Quality Certificate), освітні 

центри мережі визнані Іспанською Торговою Палатою Мадриду, Шведською CSN та 

Німецькою Bildungsurlaub. Філософія Enforex - вдосконалення в роботі і ентузіазм у 

вирішенні будь якого завдання!  

Вже не перший рік наші клієнти обирать саме мовну школу Enforex у Валенсії, яка радо 

приймає дітей від 13 до 18 років.  

  Enforex Valencia - резиденція, що зручно розташована неподалік від центра міста 

та міського пляжу. Сонячний клімат, узбережжя середземного моря, гостинність іспанців 

та навчання в міжнародних групах за новітніми методиками кожного року приваблюють 

дітей з різних країн світу  

              Club Class -  з моменту заснування, мережа прийняла близько 25000 студентів з-

понад 50 країн світу. Філософія мережі - якісне та професійне викладання мови в дружній 



та невимушеній атмосфері, яка сприяє кращому засвоєнню інформації та заохочує 

студентів до спілкування. За 16 років постійного розвитку мережа отримала акредитацію 

відомих професійних організацій та асоціацій, таких як FELTOM на Мальті,  British 

Council, та English UK в Лондоні. Один з найважливіших приорітетів школи є 

індивідуальний підхід та якісне викладання англійської всі студентам.  

Цього літа школа Club Class Malta гостинно приймає групи дітей віком від 10 до 16 

років та пропонує чудове поєднання навчання з незабутнім відпочинком на сонячному 

пляжі. Школа розташована в затишному містечку Меллієха, і проводиться на базі кампусу 

з власним піщаним пляжем. Прекрасні умови проживання, авторські методики викладання 

та яскрава екскурсійно розважальна програма! 

Німеччина 

 

Школа Humboldt-Institut, створена в 1977 році, на сьогоднішній день є однією з 

найкращих мовних шкіл Німеччини, як для дітей, так і для дорослих. Серед інших її 

виділяє висока якість та інтенсивність занять, а також абсолютний комфорт перебування, 

так як всі центри (більше 18) мають у своєму розпорядженні власні резиденції. 

Для дітей влітку відкриті більше 10 центрів по всій Німеччині, в яких інтенсивні 

заняття з німецької мови вдало поєднуються з активним відпочинком. До ВашоЇ уваги – 

надзвичайні центри літа 2015, які щороку отримують найкращі відгуки: 

м.Лінденберг - перша і єдина школа в Німеччині, де студенти мають можливість 

вивчати німецький як іноземний протягом усього року, а також можуть підготуватися до 

навчанню в німецькій школі. Розташована у підніжжя Альп на берегах Боденського озера. 

Тут найкращі умови для життя, навчання, відпочинку та занять спортом. 

м. Бад Шуссенрід - найбільша школа-пансіон в Німеччині для вивчення німецької 

мови як іноземної. У стані одночасно прийняти до 300 студентів з усього світу. Місто в 

красивій, горбистій місцевості між Боденським озером і ріками Дунай та Іллер. Воно 

відоме своїми численними оздоровчими курортами, лікувальними грязьовими ваннами, 

природною красою околиць та культурними пам'ятками. 



 

 

 

 

 

 

 

 


