Wakacyjny obóz językowy - j. niemiecki
DID DEUTSCH - INSTITUT

D

id deutsch – institut założony została w 1970
roku i posiada swoje szkoły w czterech miastach:
Berlinie, Frankfrurcie, Hamburgu i Monachium.
Jest jednym z największych instytutów nauczających
niemieckiego na świecie. Co roku szkoli ponad 5.000
studentów, posiada akredytacje "Gesellschaft für
deutsche sprache (Gfds)" oraz jest członkiem EAQUALS.
Wszyscy nauczyciele pracujący dla did mają ukończone
studia wyższe w zakresie nauczania języka niemieckiego jako obcego oraz
sami naturalnie posługują się nim jako językiem ojczystym. Wielu lektorów
pracowało za granicą, dlatego nie obce są im kontakty z ludźmi
pochodzącymi z różnych kręgów kulturowych.

Wakacyjny obóz językowy dla dzieci w wieku 8 - 14 lat

Opis kursu
Obóz językowy to najlepsze rozwiązanie, aby aktywnie
spędzić dużo czasu ze swoimi rówieśnikami. Uczniowie
zakwaterowani są w rezydencji zarezerwowanej
wyłącznie dla uczestników, gdzie mili i pomocni
opiekunowie dbają o 24 godziny na dobę. Pokoje są 2-3
osobowe, wspólne łazienki na korytarzach. 20 lekcji
tygodniowo gwarantuje szybkie postępy w nauce
niemieckiego i solidny trening językowy. Po południu do
dyspozycji uczestników dostępne są boiska do gry w
piłkę, siatkówkę, koszykówkę oraz stoły do tenisa
stołowego.

Informacje ogólne










kurs dla dzieci w wieku 8 - 14 lat
kurs trwa od 2 do 7 tygodni
kursy rozpoczynają się w terminach od 26 czerwca do 10 sierpnia
poziom kursów od A1 do C1
kurs obejmuje 20 lekcji tygodniowo
zajęcia trwają od 9.30 do 12.30
grupy 10 - 12 - osobowe
zorganizowane zajęcia w każde popołudnie i wieczory
cena obejmuje zakwaterowanie i wyżywienie oraz materiały dydaktyczne.

Höchst im Odenwald

Cena
2 tygodnie

€1200

3 tygodnie

€1750

4 tygodnie

€2300

5 tygodni

€2850

6 tygodni

€3400

7 tygodni

€3950

Transport z lotniska one way €50
Kaucja €50

Terminy 2013
dzieci bez znajomości podstaw języka niemieckiego - 23 czerwca 2013
dzieci z podstawami języka niemieckiego i wyższe poziomy:

23 czerwca

14 lipca

30 czerwca

21 lipca

7 lipca

28 lipca

Jeśli masz pytania lub wątpliwości zadzwoń do nas lub napisz.
Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania
i pomożemy zorganizować wyjazd
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