
Niemcy – Rok szkolny, semestr, 2-3 miesięczna wymiana
opcja z wyborem miejsca pobytu (lub bez wyboru)

wiek: od 14 do 17 lat  
czas trwania: rok szkolny, semestr, 2-3

miesiące  
typ szkoły: publiczna  

lokalizacja: Bawaria (Augsburg, Norymberga), Berlin, Brandenburgia
(Poczdam), Hesja (Wiesbaden), Dolna Saksonia (Oldenburg), Nadrenia i
Westfalia (Kolonia, Bonn),  Nadrenia Palatynat (Montabaur, Koblencja)

termin aplikacji: 3-5 miesięcy przed datą wyjazdu
zakwaterowanie: rodzina goszcząca, pokój 1-osobowy, FB

Opis Programu

Edukacja w szkole średniej za granicą to  możliwość poznania  innej formy  nauki, innego kraju,  a także perspektywa
perfekcyjnego opanowania języka. Oczywiście znajdziesz też mnóstwo nowych przyjaciół i dowiesz się dużo o kulturze
oraz codziennym życiu w Niemczech. 
Uczniowie  zamieszkują  u  niemieckich  rodzin  goszczących  i  uczęszczają  do  lokalnych  szkół  licealnych.  W  tej  opcji
wyjazdu uczeń aplikuje do programu, a nie do konkretnej szkoły.  Miejsce pobytu to zazwyczaj okolica większego miasta
lub mniejszej miejscowości.  Rodzinę goszczącą  może stanowić osoba samotna, małżeństwo bez własnych dzieci,  czy
z dziećmi dorosłymi, które opuściły już swój rodzinny dom. Ale często trafiamy do typowej rodziny, z dziećmi w  wieku
podobnym  do  wieku  naszego  uczestnika,  uczęszczającymi  do  szkoły,  w której
zostanie on umieszczony. Rodzina goszcząca zazwyczaj  należy do niemieckiej klasy
średniej i chce podzielić się swoim życiem i domem z uczniem (czasem dwoma) z
innego kraju. Każda rodzina jest wyjątkowa i każda jest inna. Uczeń decydujący się
na  program  musi  mieć  świadomość,  że  po  przyjeździe  staje  się  członkiem  tej
rodziny  i  poza  korzyściami  z  tego  płynącymi,  będzie  miał  także  obowiązki,  jak
pozostali  członkowie.  Trzeba  tez  mieć  świadomość,  że  standard  zamieszkania  u
niemieckiej  rodziny,  może  być  inny  od  tego,  do  jakiego  uczestnik  jest
przyzwyczajony w swoim domu rodzinnym. 
Poza standardowym programem nauczania,  szkoły zwykle oferują program zajęć
pozalekcyjnych (np. zajęcia sportowe i muzyczne, fotografia, wolontariat). Udział w
zajęciach dodatkowych to doskonała okazja do zintegrowania się z otoczeniem i
zaprzyjaźnienia z niemieckimi rówieśnikami.
Uczeń może  wskazać  preferowane miasto/region  (wg tabelki  obok)  do jakiego chciałby wyjechać.  Opcja  wyboru
dodatkowo płatna - około 1000 EUR/na pobyt.

Edukacja

Możesz aplikować do programu na okres 2 - 3 miesięcy
lub dłużej. Dokładne terminy takiego pobytu różnią się
w zależności od landów. Rok szkolny  trwa zwykle 10–
11 miesięcy, semestr 5–7 miesięcy. Czas pobytu zawsze
obejmuje  również  ferie  szkolne.  Należy  pamiętać,  że
certyfikat  lub  świadectwo  udziału  w  programie
otrzymuje  się  tylko przy pobycie  rocznym lub  po
semestrze szkolnym.  Zanim  podejmiesz  decyzję  o
wyjeździe,  uzgodnij  ze  swoją szkołą  macierzystą,  jak
potraktuje  twoją  nieobecność  oraz  czy/i  jakiego
zaświadczenia  będzie  wymagała,  aby  udzielić  Ci
„urlopu” na czas nauki w szkole zagranicznej.  
Uczniowie  mają  około  30-40  lekcji  po  45  minut  w
tygodniu  i   mogą  dokonywać  wyboru  przedmiotów
pomiędzy:  język  niemiecki,  wychowanie  fizyczne,
przedmioty  przyrodnicze  i  matematyka,  nauki  o
społeczeństwie, biznes, psychologia, filozofia, ekonomia, przedmioty artystyczne i inne. 



Szkoły nie mają ściśle określonych zasad  co do klasy, do której zostanie zapisany uczeń z zagranicy. Generalnie - udział
w programie standardowym nie daje możliwości  zdawania niemieckiej matury.  Jeśli uczniowi zależy na podejściu do
„Abitur”, należy to zaznaczyć już w rozmowie informacyjnej czy kwalifikacyjnej z doradcą JPEdukacja. Przygotowanie
ucznia z zagranicy do matury niemieckiej trwa minimum dwa lata i częściej taką możliwość oferują szkoły prywatne.
Opłaty za edukację w szkole prywatnej są bardzo zróżnicowane - od ok 14 tys EUR do 35 tys EUR/rok. 
Terminy rozpoczęcia pobytu z podziałem na regiony:

Wymagania: Koszt programu:

• Rozmowa kwalifikacyjna z doradcą edukacyjnym 
JPEdukacja zakończona wynikiem pozytywnym

• Odpowiednia znajomość języka niemieckiego na 
poziomie B2 (min. 3-5 lat nauki w szkole) 
potwierdzona wynikiem testu*.

• Nieukończenie szkoły średniej w Polsce
• Wypełnienie aplikacji w języku niemieckim
• Ostatnie  2 świadectwa szkolne, przetłumaczone 

na język niemiecki.

* test  można wykonać w oddziałach JPEdukacja,  jeśli  uczeń
nie  osiągnie  wymaganego  wyniku  należy  zarezerwować
dodatkowy  kurs  niemieckiego  przed  wyjazdem  do  szkoły
średniej

W momencie składania aplikacji wymagamy uiszczenia opłaty
rejestracyjnej 600 PLN (bezzwrotna) oraz  depozytu 500 EUR
(pomniejsza  ostateczną  opłatę),  zwracany  jeśli  uczeń  nie
zostanie przyjęty na program.

• rok szkolny 11 miesięcy - 10700 EUR
• rok szkolny 10 miesięcy - 10200 EUR
• 6-miesięcy 6600 EUR
• 5-miesięcy 5700 EUR
• 4-miesiące 4800 EUR
• 3-miesiące 3900 EUR
• 2-miesiące 3000 EUR

Cena obejmuje: 
- wpisowe i naukę, 
- zakwaterowanie u rodziny goszczącej, pokój 1-osobowy
- wyżywienie FB
- pomoc konsultanta JPEdukacja i lokalnego koordynatora w   
  Niemczech przez cały pobyt 
- transfer z pobliskiego dworca kolejowego do rodziny

Opłaty dodatkowe: 
- Opłata rejestracyjna 600 PLN
- Ubezpieczenie zdrowotne, OC, AC,  12 EUR/tydz
- Dopłata za lokalizację 1000 EUR
- Transfer z/na lotnisko 70-150 EUR
- Koszty podróży
- Kieszonkowe/miesiąc
- Inne możliwe koszty: dojazdy do szkoły w dużych miastach 
   ok. 40-80 EUR/mies, lunch w szkole, opłaty za mundurek,  
   egzaminy, podręczniki i materiały (ok 50 EUR/rok), szafkę,   
   wycieczki lokalne. 


