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НОВИЙ РІК
В НІМЕЦЬКИХ ТРАДИЦІЯХ

Групові поїздки
за кордон
для дітей 7-17 років

Humboldt, Bad Schussenried

РОЗТАШУВАННЯ:
Бад-Шуссенрід, Німеччина
ДАТИ/ТРИВАЛІСТЬ:
05 січня – 18 січня, 2 тижні
ВІК:
10-17 років
НАВЧАННЯ:
Німецька мова
ПОМЕШКАННЯ:
Резиденція, 2-3-місні номери
МЕНЮ:
Повний пансіон
ЕКСКУРСІЇ:
4 екскурсії
ВАРТІСТЬ:
Повна вартість: $2649
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Humboldt-Institut – найвідоміша і найпрестижніша мережа
мовних шкіл в Німеччині, почала свою роботу в освітній сфері в
70-х роках. Мовні центри Humboldt-Institut розташовані в більш
ніж 15 містах Німеччини: великих мегаполісах як Берлін, Кельн,
Мюнхен, де вирує культурне, світська і економічне життя, і в
невеликих затишних передмістях, як Бад-Шуссенрід, де немає
суєти і зайвого шуму. Мережа мовних шкіл пропонує курси
німецької мови для дітей і дорослих. Тут працюють кваліфіковані
викладачі, які використовують в процесі навчання сучасні
методики. У школах Humboldt-Institut панує інтернаціональна
атмосфера, де студенти з усього світу працюють над спільними
проектами і активно проводять вільний час. Багаторічний
досвід в освітній сфері допомагає підібрати кожному студенту
ту програму, яка відповідає всім побажанням і принесе
максимальний результат.

ПРОГРАМА
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Дітей поділяють на дві вікові групи: 10-13 і 14-17 років. Для
молодшої групи курс складається з 25 уроків на тиждень, для
Групові поїздки
– з 30. Навчання проходить в невеликих групах до
за кордон старшої
10 осіб з кваліфікованим викладачем, носієм мови. В процесі
для дітей 7-17
роківдіти долають мовний бар’єр, вчаться формулювати
навчання
і представляти аудиторії свою точку зору. Діти працюють
в команді, вони вчаться контактувати один з одним,
розробляти проекти, готувати презентації - і все це на
німецькій мові. Крім прогресу в знаннях німецького, студенти
стають набагато впевненіше в собі, долають мовний бар’єр і
вчаться спілкуватися з представниками різних культур.

РОЗВАГИ НА ТЕРИТОРІЇ ШКОЛИ
Спорт: футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, бадмінтон,
плавання, гірський велосипед і ін.
Розвиваючі заняття та гуртки: декоративні мистецтва,
розмальовування вітрин, малюнок на тканині, робота по
дереву, різьблення по каменю, гра на піаніно і ін.
Розважальні заходи: настільні ігри, більярд, настільний
теніс, барбекю, турпоходи, дискотеки, кіноперегляди та ін.

ЕКСКУРСІЇ
4 екскурсії до визначних пам’яток та цікавих місць регіону.
Можливі екскурсійні напрямки: міста Мюнхен, Штутгарт,
Аугсбург або Констанц; замки Нойшванштайн або
Ліндерхоф. Остаточна програма поїздки буде оголошена за
10 днів до початку поїздки.
Звертаємо вашу увагу: екскурсійна програма може
змінюватися у зв’язку з погодними умовами, розкладом
роботи закладів та іншими обставинами.

ГРУП-ЛІДЕР
Протягом усієї поїздки дітей цілодобово супроводжує
досвідчений сертифікований керівник групи, який лишається
на зв’язку з батьками 24/7. Керівник групи знає, як знайти
підхід до кожної дитини та долучити її до спілкування
з дітьми з інших країн, а також допомагає вирішити
різноманітні питання, які можуть виникнути під час поїздки.
Керівники ведуть онлайн-щоденники поїздок, і батьки
завжди в курсі, як їхні діти проводять час за кордоном.
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25/30 уроків англійської на тиждень
Навчальні матеріали і сертифікат про закінчення
програми
Проживання і харчування
Розважальна програма та екскурсії
Супровід керівником групи
Медичне страхування
Авіапереліт
Трансфер з/в аеропорт у країні перебування
Послуги DEC education з організації поїздки

Кишенькові витрати дитини у вартість поїздки не входять.

