
Szkoła Humboldt Institut - Berlin Lehnin  
kursy dla dzieci 9-13 lat 

terminy kursów, jeden turnus 3-tygodnie: 30.06 -20.07.2019

 Lehin to bezpieczne, małe, 12 tysięczne miasteczko położone w okolicach Poczdamu i Berlina,

 Kurs realizowany jest  w ośrodku Instytutu  Sztuk Pięknych i  Kultury w Lehninie,  położonym nad brzegiem
jeziora „Klostersee”, w niewielkiej odległości od centrum miasta. Na miejscu nowocześnie urządzone pokoje,
park, przystań żeglarska i sale warsztatowe do zajęć  językowych i artystycznych,

 Wiele możliwości spędzania czasu dla uczestników kursu: wędrówki, jazda na rowerze, pływanie w jeziorze,
żeglowanie i kajaki, zwiedzanie Berlina. 

 Sieć  szkół  językowych  Humbold  Istytut  wynajmuje  ten  ośrodek  rokrocznie  jako  sprawdzone  miejsce
intensywnych kursów wakacyjnych dla najmłodszych 

 Humboldt  Institute  to  sieć  prestiżowych  szkół  niemieckiego,  która  od  35  lat,  jest  jednym  z  wiodących
ekspertów w  intensywnym nauczaniu języka niemieckiego w Niemczech.

 Nauka i zakwaterowanie na tym samym terenie 

 Intensywna nauka - 25 lekcji tygodniowo, polecane ambitnym uczniom

 Małe, międzynarodowe grupy - ilość uczniów w klasie nie więcej niż 10 osób 

 Poziomy językowe (od podstawowego do średniozaawansowanego niższego A1-B1)  

 Gwarantujemy 24-godzinną opiekę podczas całego kursu i wycieczek.

Nauka

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

 Wiek uczestników: 9-13 lat
 Długość kursu: 3 tygodnie
 Daty  kursu:  30.06  20.07.2019  –  kurs  3-tygodniowy,  

Uwaga - wyjątkowo możliwy przyjazd na 2 tygodnie (do ustalenia)
 Międzynarodowe  grupy,  brak  cotygodniowej  rotacji  kursantów  –

grupa realizuje kompletny program 
 wszystkie poziomy znajomości języka, ale dominują poziomy nieco

niższe (bo grupa wiekowa dopasowana do młodszych dzieci)
 Liczba osób w grupie: max. 10
 Liczba lekcji w tygodniu: 25
 1 lekcja = 45 minut



 Zakwaterowanie i wyżywienie 

• Zakwaterowanie na terenie zamkniętego bezpiecznego obiektu.

• Dwu- Trzy- lub czteroosobowe pokoje z prysznicem i toaletą

• Pokoje  dzielą  ze  sobą  osoby  różnych  narodowości.  Aby  zachęcić
kursantów  do używania i ćwiczenia języka niemieckiego także poza
zajęciami,  szkoła  dokłada  starań,  aby  dobrać  współlokatorów  w
zbliżonym wieku i na podobnym poziomie językowym. 

• Chłopcy i dziewczęta mieszkają w oddzielnych pokojach i częściach
internatu. 

• Raz w tygodniu realizowane jest pranie prywatnej bielizny dla kur-
santów

• Zapewnione jest pełne wyżywienie, które obejmuje trzy główne po-
siłki (śniadanie, obiad i kolację) oraz przekąskę. 

Program zajęć dodatkowych 

Do  codziennych  opcji  programu  odbywającego  się  popołudniami  i  wieczorami  należą  m.in.  zajęcia  sportowe  i
artystyczne na terenie kampusu, a także wycieczki do Berlina lub Poczdamu lub rowerowe po okolicy. 



Całodniowe wycieczki.  W każdą sobotę  opiekunowie organizują  i  towarzyszą w całodniowych  wycieczkach,  które
zawarte  są  w  cenie  kursu  (wraz  z  wejściówkami)  do  takich  miejsc  jak:  m.in.  Brama  Brandenburska,  Reichstag,
pozostałości Muru Berlińskiego, Pałac i Ogrody Sanssouci, Rosyjska Kolonia „Aleksandrówka” i Holenderska Dzielnica. 

Wycieczki popołudniowe.  W każdą środę odbywają się krótsze, popołudniowe wycieczki do zabytków w regionie, 
takich jak: Klasztor w Lehnin, czy Zamek Reckahn, a także wycieczki rowerowe i wędrówki.

Duży wybór kreatywnych warsztatów.  Po przedpołudniowych lekcjach zespół  opiekunów organizuje każdego dnia
urozmaicony program spędzania wolnego czasu. Oprócz sportowych możliwości, instytut w Lehninie oferuje przeróżne
kreatywne, artystyczne i techniczne projekty, do których należą rzeźbiarstwo, techniki odlewcze, malarstwo i rysunek
(zawarte w cenie kursu).

Możliwości spędzania czasu wolnego.  Cudowna okolica z lasami i łąkami wokół szkoły nadaje się idealnie do jazdy na
rowerze i wędrówek. Krystalicznie czyste jeziora zachęcają do pływania. W Instytucie istnieje poza tym możliwość gry w
tenisa stołowego, siatkówkę albo w piłkę nożną. Do ulubionych form spędzania czasu wolnego przez naszych kursantów
należą  wieczorne  ogniska,  tuż  obok  jeziora,  a  także  kursy  żeglarstwa  i  wioślarstwa  (nie  zawarte  w  cenie  kursu
językowego). Przystań dla łodzi znajduje się bezpośrednio przy terenie szkoły.

Lista atrakcji pozalekcyjnych w ośrodku Berlin Lehnin: Badminton, Grill, Kursy rysunku i malarstwa, 
Majsterkowanie/Robótki ręczne, Ognisko, Piłka nożna, Pływanie (w jeziorze), Rowery górskie, Rzeźbienie, Techniki 
odlewcze, Tenis stołowy, Siatkówka, Wędrówki. 

Nad całością  programu czuwa doskonale  wykwalifikowana kadra,  sprawująca 24 godzinna opiekę nad kursantami.
Program  jest  wliczony  w  cenę  kursu.  Jedyne  dodatkowo  płatne  opcje,  która  można  domówić  to:
 - kurs żeglowania 9 lekcji odbywających się w ciągu 3 tygodni. Minimalna liczba uczestników do przeprowadzenia kursu
to 4 osoby. Cena 216 EUR za całość

Podróż 

Szkoła organizuje bezpłatny transfer z dworca Głównego  (Berlin Hauptbahnhof), lub za opłatą 50 EUR w 1 stronę, z
dwóch lotnisk: Berlin Tegel i Berlin Schoenefeld, w ustalonych przez szkołę dniach przyjazdu i wyjazdu. Opłata będzie
podwojona jeśli transfer będzie realizowany w inne dni. O szczegóły pytaj w JPEdukacja.  


