
Szkoła Humboldt Institut - Berlin Centrum  
wiek: 15-18 lat 

Ośrodek czynny:  02.07 – 12.08.2023  pobyt 3 lub 6  tyg: niedziela - sobota

 należy do sieci szkół Humboldt Institute, która od ponad 35
lat, jest jednym z wiodących ekspertów w nauczaniu języka
niemieckiego w Niemczech.

 szkoła  zajmuje  teren  nowoczesnego  schroniska  -
Jugendgaestehaus  Berlin  zlokalizowanego  w  centrum
miasta, tuż za nowym dworcem głównym (Hauptbahnhof)
przy małej i cichej uliczce, wśród zieleni

 nauka i zakwaterowanie na tym samym terenie 
 na  miejscu  centrum  egzaminacyjne  dla  większości

egzaminów państwowych języka niemieckiego 
 intensywna nauka - 30 lekcji tygodniowo, 
 małe, międzynarodowe grupy - ilość uczniów w klasie nie

więcej niż 10 osób 
 wszystkie  poziomy  językowe  (od  podstawowego  do

zaawansowanego)  
 Berlin - kosmopolityczne, milionowe miasto oferujące wiele

atrakcji:  Brama  Brandenburska,  z  pozostałościami  Muru
Berlińskiego, czy sławny Reichstag, były świadkami bogatej
niemieckiej historii i są warte zobaczenia.

 w niewielkiej  odległości  wszystkie sławne zabytki  Berlina,
jak np. dzielnica rządowa, Reichstag, Brama Brandenburska
(symbol zjednoczenia Niemiec) oraz rzeka Sprewa, czy też
poukrywane skarby miasta, jego butiki, pchle targi, muzea,
uliczne kawiarenki i tak charakterystyczne dzielnice Berlina jak Kreuzberg i Lichtenberg.



Kurs językowy 

Zajęcia odbywają się w tym samym budynku, gdzie zakwaterowani są kursanci, w nowoczesnych, jasnych klasach. 

 Wiek uczestników: 15 -18 lat
 Długość kursu: 3 lub 6 tygodni
 Daty kursów: 

3 – 23.07 i 24.07 – 13.08  – kursy 3-tygodniowe , 3.07 – 13.08 - kurs 6-tygodniowy
 Międzynarodowe grupy, brak cotygodniowej rotacji kursantów – grupa realizuje kompletny program 
 Wszystkie poziomy zaawansowania 
 Liczba osób w grupie: max. 10
 Liczba lekcji w tygodniu: 30
 1 lekcja = 45 minut

 Zakwaterowanie
Pomimo bardzo centralnej  lokalizacji  pensjonat  jest  bardzo  cichym miejscem.  Wszystkie  pokoje  są  bardzo  jasne  i
nowoczesne  oraz  posiadają  łazienki.  Pokoje  są  dzielone  przez  trzech  do  czterech  studentów.
Starannie dobieramy uczniów, którzy będą dzielić ze sobą pokój. Dbamy o dopasowanie współlokatorów, którzy mają
porównywalny poziom języka niemieckiego i są w podobnym wieku,
oraz są innej narodowości.  W ten sposób uczniowie są zachęcani do
ćwiczenia języka niemieckiego poza klasami.  Chłopcy i dziewczęta są
kwaterowani oddzielnie.

• Zakwaterowanie  na  terenie  zamkniętego  obiektu  –
schroniska Jugendgaestehaus Berlin.  

• Pokoje 3-4 os z łazienkami 

• Zapewnione jest pełne wyżywienie, które obejmuje trzy
główne posiłki (śniadanie, obiad i kolację). 

Program zajęć dodatkowych 

Uczestnicy  kuru  mają  zapewniony  urozmaicony program zajęć  po
lekcjach.  Do  codziennych  opcji  programu  odbywającego  się
popołudniami i wieczorami należą m.in. zajęcia sportowe takie jak
piłka nożna, piłka plażowa i pływanie, w propozycjach są także różne
gry  zespołowe,  majsterkowanie  i  sztuka,  zwiedzanie  muzeów  i
innych  znanych  Berlińskich  zabytków,  wizyta  w  Reichstagu,  w
słynnym berlińskim ZOO, relaks na plażach wzdłuż Sprewy, udział w
różnorodnych wydarzeniach kulturalnych. 

Wycieczki całodniowe poza Berlin odbywają się w soboty i są
wliczone w cenę wraz z biletami wstępu.  Przykładowe kierunki:
Poczdam, Drezno czy Jeziora Wannsee. 
Nad całością programu czuwa doskonale wykwalifikowana kadra, sprawująca 24 godzinna opiekę nad kursantami. 
Program jest wliczony w cenę kursu. Dla chętnych oferowane są zajęcia dodatkowe – płatne na miejscu  np. wyjścia do 
kina czy teatru. 

Podróż 

Szkoła organizuje bezpłatny transfer z dworca Głównego (Berlin Hauptbahnhof), lub za dopłatą z lotniska w ustalonych
przez szkołę dniach przyjazdu i wyjazdu.:
Berlin Brandenburg (BER) 60 EUR przejazd w jedną stronę 


