
přípravou na certifikát B2, C1 nebo C2. GLS nabízí řadu kurzů pro
juniory. Jejich cena vždy zahrnuje kurz němčiny, ubytování v
rezidenci nebo hostitelské rodině, plnou penzi nebo polopenzi a
aktivity (2-3 aktivity denně a 1-2 exkurze týdně). Přímo v Berlíně
probíhá Junior Course College pro studenty ve věku 16-20 let.
Mladším dětem ve věku 7 - 14 let je určen Summer Camp
Residence, konající se na okraji Berlína v blízkosti jezera, stejně jako
Junior Course Riverside Camp pro mládež ve věku 14 - 17 let a
Junior Course Water Sports zaměřený na vodní sporty a určený
mládeži od 12 do 17 let. Juniorské kurzy probíhají také v okolí
Mnichova. Jde o Junior Course Residence pro mláděž 12 - 17 let a
Summer Camp Residence 7 - 14 let. Zajímavý je Junior Course
Castle, který probíhá na hradě v Mnichově. Dospělým studentům
škola zajišťuje širokou nabídku ubytování. Je možné zvolit ubytování
ve školních apartmánech (jedno a dvoulůžkové pokoje) se snídaní
nebo v hostitelských rodinách s polopenzí. Pro ty, kteří by chtěli
vyzkoušet bydlení s rodilými Němci a zároveň nechtějí být v
hostitelské rodině, je určeno Shared Flat - sdílené bydlení v bytě v
samostatném jednolůžkovém pokoji.

Mladším dětem ve věku 7 - 14 let je určen Summer Camp Resi-
dence, konající se na okraji Berlína v blízkosti jezera, stejně jako Ju-
nior Course Riverside Camp pro mládež ve věku 14 - 17 let a Junior
Course Water Sports zaměřený na vodní sporty a určený mládeži od
12 do 17 let. Juniorské kurzy probíhají také v okolí Mnichova. Jde o
Junior Course Residence pro mláděž 12 - 17 let a Summer Camp
Residence 7 - 14 let. Zajímavý je Junior Course Castle, který probíhá
na hradě v Mnichově. Dospělým studentům škola zajišťuje širokou
nabídku ubytování. Je možné zvolit ubytování ve školních
apartmánech (jedno a dvoulůžkové pokoje) se snídaní nebo v
hostitelských rodinách s polopenzí. Pro ty, kteří by chtěli vyzkoušet
bydlení s rodilými Němci a zároveň nechtějí být v hostitelské rodině,
je určeno Shared Flat - sdílené bydlení v bytě v samostatném
jednolůžkovém pokoji.

O škole
Škola GLS Sprachenzentrum byla založena v roce 1983 a
postupem času se stala jednou z předních jazykových institucí v
Německu. GLS je oficiálním centrem pro pořádání zkoušek ,,Test
Deutsch als Fremdschprache". Kvalifikovaní a přátelští učitelé se
snaží udržovat při vyučování pohodovou atmosféru a pomáhají
studentům, aby dosáhli co největších pokroků v užívání jazyka.

Lokalita
GLS Sprachenzentrum v Berlíně sídlí v moderní čtvrti Prenzlauer
Berg, proslulé mnoha galeriemi, kluby, bary a obchody. Škola sídlí
v pěti zrenovovaných historických budovách.

Kurzy a ubytování
Němčinu můžete studovat ve třech intenzitách General German
(20 nebo 25 lekcí / týden) a Intensive German (30 lekcí / týden).
Výrazně se zdokonalit v němčině v krátkém čase umožňují kurzy
One to one nebo kombinace výuky ve skupině s individuálními
lekcemi One to one. V nabídce je i obchodní němčina Business
German a speciální 5 týdenní kruz zakončený zkouškou TestDaF.
Je to zkouška, která je nezbytností pro ty, kteří chtějí studovat na
univerzitě v německy mluvících zemích. Ve škole Vás připraví i k
získání mezinárodně uznávaných certifikátů institutu Goethe.
Jedná se o 5 týdenní kurzy Goethe Exam Preparation a je možné
volit mezi přípravou na certifikát B2, C1 nebo C2. GLS nabízí řadu
kurzů pro juniory. Jejich cena vždy zahrnuje kurz němčiny,
ubytování v rezidenci nebo hostitelské rodině, plnou penzi nebo
polopenzi a aktivity (2-3 aktivity denně a 1-2 exkurze týdně).
Přímo v Berlíně probíhá Junior Course College pro studenty ve
věku 16-20 let.

Škola GLS Sprachenzentrum - Berlín

Studium v německy mluvících zemích

ActiLingua - Vídeň
O škole
Jazyková  škola  Actilingua  Academy  byla  založena  v roce  1988  a  je  známá
jako  úspěšná jazyková škola s příjemným studijním prostředím a moderním
vybavením.
Škola nabízí vysokou úroveň kurzů němčiny a mnoho volnočasových aktivit
pro své studenty. Lekce němčiny jsou prakticky zaměřené a pod vedením
zkušených lektorů.

Lokalita
Škola  se nachází  v  klidné ulici  v centru  Vídně v blízkosti Belvederu a Státní
opery. Je umístěna v třípodlažní nově zrekonstruované budově.

Kurzy a ubytování
Na  škole  Actilingua  Academy  můžete studovat General German, Intensive
German nebo Business German.
Zajímavý je také kurz German + Work Experience určený pro studenty od 18
do 30 let. Požadovaná je dobrá znalost němčiny. Minimální délka programu je
8 týdnů studia a poté následuje školou zajištěné placené zaměstnání na
4 nebo 8 týdnů. Ubytování po ukončení kurzu poskytuje zaměstnavatel.
U všech kurzů je výuka doplněna 5 kulturními lekcemi týdně, ve kterých se
studenti seznamují s Vídní, rakouskou historií a uměním nebo absolvují lekce
vídeňského valčíku. V nabídce jsou také juniorské kurzy zahrnující jazykový
kurz, ubytování v rezidenci s plnou penzí, program aktivit, dohled nad
studenty, zpáteční letištní transfer a certifikát. Škola nabízí velký výběr
ubytování v hostitelských rodinách nebo v rezidencích.
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