
Szkoła DID – Augsburg 
wiek: 14-17 lat 

szkoła całoroczna 
(pobyt niedziela-sobota)

 należy do sieci szkół DID Deutsch – Institut, oferują kursu językowe dla obcokrajowców od  1970 r. 
 szkoła w Augsburgu działa przez cały rok, inne letnie obozy językowe organizowane są w 9-ciu lokalizacjach:

Wiesbaden, Hoechst, Aschaffrenburg, Augsburg, Berlin, Poczdam, Kolonia, Norymbergia i Wiedeń
 placówki  DID  posiadają  wszelkie  niezbędne  akredytacje  i  certyfikaty  świadczące  o  wysokiej  jakości

oferowanych usług
 szkoły w Niemczech posiadają certyfikat fadaf i są członkiem EAQUALS
 zajęcia odbywają się w międzynarodowych grupach
 różna intensywność zajęć w zależności od czasu pobytu, ciekawy program zajęć po lekcjach w cenie pobytu 
 profesjonalna opieka i wsparcie podczas całego pobytu 
 rocznie we wszystkich szkołach DID kształci się ponad 5000 studentów
 możliwość aplikowania na program nauki w publicznej szkole średniej, różna długość pobytów
 szkoła  mieści  się  w  klimatycznym  budynku  samym  centrum  Augsburga  zaledwie  kilaka  minut  pieszo  od

historycznej starówki, a z Monachium można dojechać tu pociągiem w 30 minut.
 Augsburg to wyjątkowe miasto w którym nie można się nudzić, oferuje mnóstwo atrakcji przez cały rok 



Kurs językowy
 Wiek uczestników: 14-17 lat 
 Międzynarodowe grupy
 Wszystkie poziomy zaawansowania bez zupełnie początkującego 
 Liczba osób w grupie: max. 15 (zwykle 12), poza sezonem letnim zwykle około 5
 1 lekcja =  45 min 
 Liczba lekcji w tygodniu: 20 lub 24  (od poniedziałku do piątku),
 Kursy w okresie letnim pobyty w terminach 18.06-26.08.2023 kursy 20 lekcji tygodniowo z 4 zajęciami 

pozalekcyjnymi w tygodniu (możliwość zamównieia dodatkowych 4 lekcji dopłata 75 EUR/ tydz)
 Kursy w okresie zimowym pobyty w terminach 1.01-28.01.2023 kurs 24 lekcji tygodniowo z 3 zajęciami 

pozalekcyjnymi w tygodniu  
 Poza sezonami kursy 24 lekcje w tygodniu w małych 5-osobowych grupkach plus 2 zajęcia pozalekcyjne w tyg.
 Możliwe 2 dodatkowe lekcje indywidualne 1:1 za dopłatą 110 EUR

Zakwterowanie 
 Pokoje jedno lub dwuosobowe u rodzin goszczących
 Pełne wyżywienie 
 Możliwość rozmowy w języku niemieckim z innymi osobami 

Już długo przed twoim przyjazdem wszystko jest już przygotowane: zarówno w naszej szkole jak i u rodziny, która będzie
Cię  gościć.  Rodziny  goszczące  dobierane  są  według  wskazówek,  których  udzielisz  na  formularzu  zgłoszeniowym.
Dlatego  tak ważnym jest,  abyś  w porę przysłał  nam wszystkie  potrzebne informacje  np.  o  Twoich  upodobaniach
kulinarnych lub alergiach. W trosce o Twoją naukę niemieckiego szczególną uwagę zwracamy na to, abyś nie mieszkał u
rodziny goszczącej z kolegą z Twojego kraju. To gwarantuje, że będziesz rozmawiał po niemiecku także poza zajęciami.
Gwarantujemy także, że nie będziesz mieszkał dalej niż 45 minut jazdy autobusem lub tramwajem od szkoły. 

Program zajęć dodatkowych 

Proponowane atrakcje – ilość zajęć dodatkowych różna w zależności od terminu pobytu. 
 Sport, noce filmowe, przyjęcia 
 Wycieczki, m.in. do Monachium, Saltzburga, okolicznych zamków: 1 całodniowa i 1 popołudniowa w tygodniu
 Po  lekcjach  niemieckiego,  prawie  każdego  popołudnia  lub  wieczoru,  możesz  uczestniczyć  w  bogatym

programie zajęć pozalekcyjnych.  Zorganizowany czas wolnym odgrywa ważną rolę podczas każdego obozu
językowego, pozostawia  przyjemne wspomnienia  z  wyjazdu a  jednocześnie  stwarza możliwość nawiązania
nowych znajomości. 

 Oprócz przyjęcia powitalnego,  organizujemy również zwiedzanie  interesujących miejsc,  wspólne oglądanie
filmów, gry, zajęcia sportowe oraz zakupy. W ten sposób przyjemnie spędzisz czas, będziesz używać języka
niemieckiego, a także poznasz innych uczestników obozu.

 W ramach opłaty za pobyt, każdy uczestnik otrzymuje kartę komunikacji miejskiej. 
 Uczestnicy  bez  względu  na  wiek,  są  zobowiązani  do  uczestnictwa  w  programie  dodatkowym  oraz

przestrzegania wyznaczonych przez szkołę godzin powrotów do miejsca zakwaterowania.
 Plan pobytu dostępny u doradcy JPEdukacja 

Podróż / transport  z i na lotnisko 

Zaplanujemy wspólnie przelot na lotnisko z którego organizuje transport. Przyjazd w niedzielę wyjazd w sobotę. 
Transport dodatkowo płatny 
Monachium lato 80 EUR przejazd w jedną stronę 
Monachium 140 EUR przejazd w jedną stronę 
Augsburgu /dworzec i lotnisko 65 EUR  przejazd w jedną stronę 


