
DID Deutsch – Institut Aschaffenburg
uczestnicy kursów: 12 - 16 lat
ośrodek czynny 30.06-27.07

 Pierwsza szkoła DID Deutsch – Institut została założona w 1970 r. we Frankfucie. Dziś
sieć  posiada  4  całoroczne szkoły  dla  dorosłych  w Monachium,  Berlinie,  Frankfurcie  i
Hamburgu

 Ośrodek w Aschaffenburgu działa tylko latem,  letnie obozy językowe organizowane są w
wielu lokalizacjach:  Wiesbaden,  Hoechst,  Aschaffrenburg,  Augsburg,  Berlin,  Poczdam,
Kolonia, Norymbergia, Hoechst, Oberwesel, Frankfurt, Monachium 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

 Rocznie we wszystkich szkołach DID kształci się ponad 5000  uczniów

 Szkoła  mieści  się  w  centrum  65-tysięcznego  miasteczka  położonego  nad  Menem.
Bezpieczne i spokojne otoczenie sprawia, że to jest lokalizacja odpowiednia nawet dla
najmłodszych. Blisko stąd do Frankfurtu i lotniska. Turyści odwiedzający Aschaffenburg
zwykle chcą zobaczyć słynny zamek Johannisburg i Pompejanum, w okolicy jest sporo
zieleni, parków gdzie studenci grają w piłkę.  





Kurs językowy 

 20 lekcji w tygodniu, 1 lekcja = 45 minut
 maksymalnie 15 osób w grupie (zwykle 12)
 Główne zagadnienia: konwersacja, słownictwo, gramatyka, praca z tekstem
 uczestnicy w wieku 12 - 16 lat
 poziomy zaawansowania: elementarny, średniozaawansowany niższy I 

średniozaawansowany wyższy
 międzynarodowe grupy

Zakwaterowanie

 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 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
 Sport, noce filmowe, przyjęcia 
 Wycieczki, m.in. do Frankfurtu i 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.

 Uczestnicy  w  wieku  16  lat  i  mniej  są  zobowiązani  do  uczestnictwa  w  programie
dodatkowym  oraz  przestrzegania  wyznaczonych  przez  szkołę  godzin  powrotów  do
miejsca zakwaterowania.

Podróż

Transfery z lotniska we Frankfurcie w godzinach 8 – 20 w cenie 70 EUR w jedną stronę. O 
możliwość transferu w innych godzinach spytaj konsultanta JPEdukacja. Transfer z i na dworzec 
kolejowy w Aschaffenburg w cenie pobytu.


