
Berlin (Németország)  
Ifjúsági nyelvi tábor 7-14 éveseknek 
 

 



 

 



 

 



 



 
 

 
 
 
 
 



Miért válaszd ezt a programot? 
- anyanyelvi környezetben tanulhatod a németet, így sokkal hatékonyabb és gyorsabban fejlődsz 
- a tanfolyamon kívül rengeteg programot és kirándulást szerveznek, ahol használhatod a német 
nyelvet 
- sok más nemzetiségű diákkal köthetsz barátságot 
 
A tábort a GLS nyelviskola (German Language School) szervezi, melyet 1983-ban alapítottak és 
felnőtteknek egész évben, gyermekeknek pedig nyaranta kínál nyelvtanfolyamokat. 
Megkapta a legjobb német nyelviskolának járó díjat, valamint a Német Oktatási Minisztérium által 
akkreditált. 

A tábort a Teikyo Egyetem Zeuthen-tónál lévő kampuszán tartják, mely Berlin dél-keleti részén 
fekszik, és ideális helyet biztosít a játékra, sportra és a tanulásra egyaránt. Érkeznek ide diákok 
Németországból és a világ minden részéből. A táborban 24 órás felügyeletet látnak biztosítanak. 
Létesítmények: 20 osztályterem, konditerem, sportpályák. 
Összesen maximum 120 diákot fogadnak egy időpontban. 

Korosztály: 7-14 évesek 

Az iskola nyitva:  2017. június 18 - augusztus 20. között, kezdés minden hétfőn 
 
Érkezés és hazajövetel: vasárnap 8-22 között 

Nyelvi szintek: (4) kezdő, alapfok, középfok, haladó 
Szintfelmérő teszt alapján történik a csoportba sorolás. Anyanyelvi tanárok oktatnak,  
nemzetközi csoportokban. 
 

A program ára:  
 1 hét: 890 EUR, 2 hét: 1430 EUR, 3 hét:  2130 EUR, 4 hét: 2830 EUR, további hét 700 EUR 
A vitorlázás vagy tenisz felára 80 EUR/hét (6x45 perc/hét). 
 
 

A program tartalmazza a következő szolgáltatásokat: 
- 15 tanóra/hét általános német nyelvtanfolyam (1 tanóra=45 perc, max. 12 fő/csoport) 

- kollégiumi szállás (az iskolával egy helyen), 2-3 ágyas zuhanyzós/wc-s szobákban 

- teljes ellátás 

- programok: napi 3 különféle programot szerveznek pl: csapatversenyeket, vetélkedőket,  
  táncot stb. Vitorlázásra vagy teniszórára külön be lehet fizetni. 

- heti két kirándulás Berlin belvárosába belépőjegyekkel 

- retúr transzfer a berlini repülőterekről vagy állomásokról  reggel 8 és este 10  
  között induló/érkező járatokra 
- 24 órás felügyelet 
- betegség-, baleset-és poggyászbiztosítás  
- a BIG BEN ügyintézése  
- Külföldi banki költségek 
 

Az ár nem tartalmazza:  
utazás, zsebpénz. Az utazás egyénileg történik, de szívesen segítünk a megszervezésében. 
 

 

 

 

 

 



Minta program egy hétre: 
 
Sonntag: Ankunft bis 17 Uhr - Orientierung und Einstufungstest - Willkommensabend 
Montag: 3 Std. Deutsch - Schwimmen, Kochen oder Skulpturen bauen  
- Theater, Basketball oder Billard Spiele 
Dienstag: 3 Std. Deutsch - Basketball, Fußball oder Tanzen - Batik, Fitness oder Schmuck bauen / 
Camp-Olympiade 
Mittwoch: 3 Std. Deutsch - Ausflug nach Berlin 
Donnerstag: 3 Std. Deutsch - Volleyball, Jonglieren oder Backen - Tischtennis, Handball oder 
Modellieren - Barbecue 
Freitag: 3 Std. Deutsch - Videodreh, Jazzdance oder Völkerball - Rudern, Fotostory oder 
Fenstermalen - Disco 
Samstag: Ganztagsausflug nach Potsdam und Schloss Sanssouci 
Sonntag: Abreise oder Fahrradtour um den See 
 
 
További ifjúsági táborok Németországban és Ausztriában: 

http://www.bigben.hu/Akcios/Ifjusagi%20programok%20Ausztria%20Nemetorszag.pdf 

 

 

 

BIG BEN Language Studies 

Külföldi oktatási programok szakértője 1991 óta 

  

Telefon: (06-1)318-5732, (06-30) 513-4247 

e-mail: info@bigben.hu 

 

 


