Міжнародна освітня агенція DEC education
DEC education – провідна освітня компанія, допомагає українцям отримати освіту за
кордоном. Фахівці компанії допомагають побудувати персональну освітню стратегію
дитини, вибрати спеціальність, навчальний захід, програму та країну навчання. Компанія
займається освітою за кордоном з 1999 року, допомогла здобути освіту понад 10 000
клієнтів.
Компанія співпрацює з рейтинговими міжнародними приватними школами, коледжами та
університетами Великобританії, США, Канади, Швейцарії та інших країн. Окрім середньої
та вищої освіти за кордоном ми пропонуємо мовні курси для дітей та дорослих, а також
групові, індивідуальні та сімейні поїздки з вивченням іноземних мов.

dec-edu.com
0 800 30 44 33
скидка – 2500 грн- на услуги Агенства

Мережа шкіл англійської мови DEC school
Школи DEC school навчають дітей та дорослих англійської мови. Ми пропонуємо групові та
індивідуальні заняття для різних вікових категорій: дітям від 4 до 17 років та дорослим від
17 років.
Програми різного рівня складності проводять носії мови та висококваліфіковані українські
викладачі. Спілкування відбувається виключно англійською. Наприкінці обраного курсу ми
надаємо сертифікат, що підтверджує ваш рівень володіння мовою згідно CEFR. У DEC
school ми поважаємо ваш час, тому пропонуємо записатись на безкоштовне пробне
заняття та тестування, щоб обрати оптимальну саме для вас програму.
0 800 304 400

dec-school.com
Скидка - 5% при покупке года обучения в группе
Голосіїв
вул. Ломоносова, 73 в (ЖК «Сонячна брама»)
067 327 96 01
Либідська
вул. Академіка Філатова, 2/1
067 466 84 47
Печерськ
вул. Професора Підвисоцького, 16
067 240 19 05
Лук᾽янівка
вул. Січових Стрільців (Артема), 42
067 327 96 03

Осокорки
вул. Дніпровська набережна, 19 а
067 234 28 60
Оболонь
вул. Оболонська набережна, 19
067 447 99 82

Англомовний інноваційний табір DEC camp
DEC camp - команда однодумців, яка об'єдналася навколо ідеї з'єднати драйв справжнього
відпочинку з ефективним вивченням англійської мови. DEC camp єдиний табір в Україні,
який є членом Американської Асоціації таборів і членом Міжнародної табірної спільноти.
Вже 10 років з нами працюють сертифіковані педагоги native-speakers з США, Канади,
Англії, Ірландії, Іспанії та інших країн, а наші вожаті щороку підтверджують свою
майстерність на навчанні з тренерами Американської асоціації таборів.
Щорічно понад 1000 дітей відпочивають на канікулах разом з нами, повертаються другий,
третій, десятий раз, а в майбутньому мріють стати нашими вожатими. Діти люблять нас
тому, що знають DEC - це сім'я. Велика, любляча сім'я, в якій ми дбаємо один про одного,
дбаємо про наших кемперів і їхнє майбутнє. Всі наші зусилля спрямовані на те, щоб діти
йшли в ногу з часом і не боялися йти назустріч мріям. А найголовніше - із задоволенням
згадували своє яскраве дитинство!

dec.camp
(067) 506 20 58
скидка 1300 грн

Альтернативна школа DEC life school
DEC life school – це перша альтернативна школа повного дня для студентів віком від 6 до
12 років. Наша унікальна методика навчання допомагає дітям отримати знання, які вони
зможуть застосувати у майбутньому, максимально розкрити їх таланти, навчити приймати
власні рішення і нести за них відповідальність. Досвід альтернативних шкіл з усього світу
показав, що такий підхід – це крок вперед. І DEC life school вже зробила цей крок в
Україні.

declifeschool.com
(044) 495-51-86

