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NIEMIECKI DLA JUNIORÓW – HÖCHST (NIEMCY) 

 

Höchst jest nie tylko trudne do wymówienia lecz także bywa często 

mylone z dzielnicą Frankfurtu o tej samej nazwie z powodu znajdujących 

się tam zakładów farmaceutycznych. A przecież Höchst nie ma w sobie 

nic z wielkiego miasta. Wręcz przeciwnie, to romantyczne miejsce z 10 

000 mieszkańców położone jest w samym centrum Odenwaldu, małych 

pagórków przed bramami Frankfurtu. Otoczone jest przez lasy, domy i 

średniowieczne twierdze. W wakacje przyjeżdżają tu uczniowie z ponad 

60 krajów, aby uczyć się niemieckiego i odkrywać Niemcy. 

Letnia rezydencja, w której odbywa się kurs to dawny budynek klasztoru 

ewangelickiego z rozległym terenem. Oprócz nowoczesnych sal lekcyjnych i 

pomieszczeń mieszkalnych są tam również duża aula, pomieszczenia do spędzania 

czasu wolnego oraz bardzo duży park. W nim jest wystarczająco dużo miejsca, aby 

pograć w piłkę lub koszykówkę, pogrillować w wyznaczonym do tego celu miejscu 

albo po prostu poleżeć na słońcu. 

Starannie opracowany program kursu został wypracowany na bazie 40-letniego doświadczenia szkoły w skutecznym 

nauczaniu języka niemieckiego. Nauka języka łączona jest z odkrywaniem kraju, jego życia codziennego, kultury i 

zwyczajów, miast oraz wspaniałych krajobrazów. Dzięki temu uczestnicy są w stanie w pełni wykorzystać swój pobyt i 

ćwiczyć umiejętności językowe w praktyce, podczas zajęć poza lekcyjnych i wycieczek.  

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowany i energiczny zespół lokalnych, doświadczonych nauczycieli. Z kolei 

zajęcia są konstruowane w taki sposób, aby w interesujący sposób motywować uczniów do nauki przy jednoczesnej 

optymalizacji czasu zajęć. W trakcie zajęć wykorzystywane są różnorodne techniki pozwalające na opanowanie 

podstaw nauki języka – gramatyki, mówienia, słuchania, słownictwa, wymowy, pisania oraz zdolności 

międzykulturowych. 

Zakwaterowanie 

Uczniowie śpią w komfortowych pokojach z dwoma lub trzema łóżkami. Na każdym korytarzu znajdują się łazienki z 

wc i natryskami. Nad bezpieczeństwem czuwają opiekunowie, którzy śpią z uczniami w rezydencji. Na każdym piętrze 

jest zawsze opiekun. 
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W cenie kursu uczestnik otrzymuje: 

✓ Zajęcia dydaktyczne 20 lub 24 lekcje tygodniowo  

✓ Całodniowe wycieczki w soboty 

✓ Zajęcia rekreacyjno-sportowe popołudniu i wieczorem każdego dnia 

✓ Zakwaterowanie w szkolnej rezydencji 

✓ Całodzienne wyżywienie 

✓ Całodobowa opieka 

✓ Test wstępny  

✓ Wszystkie materiały do nauki 

✓ Certyfikat ukończenia kursu  

 

Terminy:  

❖ kursy rozpoczynają się w niedzielę a kończą w sobotę 

❖ czas trwania od 2 do 7 tygodni od 24.06.2018 do 11.08.2018 

 

Wiek uczestników: 8 – 14 lat 

 

Poziom języka: wszystkie poziomy (termin rozpoczęcia kursu dla zupełnie początkujących tylko 24.06.2018) 

 

Cena za 2-tygodniowy kurs: 

 Kurs Transfery RAZEM w EUR RAZEM w PLN 

Niemiecki dla Juniorów (20) € 1.300 € 120 € 1.420 5.964 zł 

Niemiecki dla Juniorów (24) € 1.400 € 120 € 1.520 6.384 zł 

* Do powyższych cen należy doliczyć koszty przelotu oraz opłatę manipulacyjną Edukatio w wysokości 400 zł. 

  Do powyższej kalkulacji przyjęto orientacyjny kurs euro: € 1 = 4,2 zł. 

  Dla osób korzystających z usługi Unaccompanied Minors dodatkowo należy doliczyć suplement w wysokości 70 € 

 

 

 


