
                                                                                                    

                                                              
 

 

 
VAŽNE INFORMACIJE ZA RODITELJE 
 

 

NASTAVA 
 

     Nastava se odvija od ponedjeljka do petka prijepodne, a dva puta u tjednu poslijepodne ili    

     za vikend. Provode ju kvalificirani nastavnici s visokom stručnom spremom i iskustvom u    

nastavi s djecom i mladima. Svim nastavnicima materinji je jezik njemački. Izvan nastave 

oni će polaznicima biti na raspolaganju za savjetovanje i individualnu pomoć pri učenju. 

Prvog dana tečaja učenici pristupaju ispitu kojim se utvrđuje njihova razina znanja 

njemačkog jezika. Nakon ispita, oni se razvrstavaju u razrede prema jezičnim razinama. 

Jedan razred se sastoji od najviše 16 polaznika. 

Na kraju tečaja učenici dobivaju potvrdu o sudjelovanju. Osim toga učenici mogu, ukoliko  

se procijeni da će biti uspješni, pristupiti ispitu iz njemačkog jezika. Ukoliko ga polože, na 

kraju tečajeva dobivaju diplomu. 

Uspjeh u učenju dakako je veći ako polaznici pišu zadaće te ako i izvan nastave govore 

njemački. 

 

PROGRAM U SLOBODNO VRIJEME 
 

      Naš sveobuhvatan, privlačan program u slobodno vrijeme neće ostaviti mjesta dosadi. Tim    

      voditelja učenicima svaki dan nakon nastave nudi šaroliku sportsku, kreativnu, umjetničku       

      i kulturnu ponudu. U slučaju dovoljnog broja zainteresiranih, rado ćemo uzeti u obzir i   

      posebne želje naših mladih gostiju. 

      Internati su smješteni u lijepom krajoliku i raspolažu atraktivnim vanjskim i unutarnjim    

      sportskim terenima. Pod nadzorom voditelja učenici mogu igrati nogomet, rukomet,   

      odbojku, košarku, tenis, badminton, stolni tenis, biljar, ali i voziti bicikl, pješačiti ili   

      plivati. Stalni program našeg tečaja obuhvaća kreativne aktivnosti poput glume,  

      pantomime, slikanja, izrade predmeta od papira, sviranja instrumenata, snimanja filma ili   

      foto-natječaja i osmišljavanje internetskog bloga s informacijama o tečaju te društvene  

      igre, roštilj, disko-večeri i filmske predstave. 

                   Zajedno s našim polaznicima obići ćemo neko visoko učilište ili sličnu ustanovu, jednu  

                   njemačku tvrtku i jednu istraživačku ustanovu. Moguće su i ekskurzije zemljoznanstvenog  

                   sadržaja. 

 

 

 



SMJEŠTAJ  
 

     Naši tečajevi za mlade održavaju se u hostelima, internatima, sportskim školama,    

konferencijskim centrima odnosno hotelima smještenim u najljepšim njemačkim  

predjelima. U svakom mjestu održavanja tečaja očekujemo od 50 do 100 mladih osoba. 

Učionice i stambene prostorije smještene su na prostoru jednog kampusa, zajedno sa 

sportskim terenima i zelenim površinama. Mladići i djevojke smještene su odvojeno. 

Internati raspolažu dvokrevetnim i višekrevetnim sobama te tušem/WC-om. Za veći broj 

soba uglavnom postoje zajedničke sanitarne prostorije. U nekim smještajnim objektima 

postoje sobe s umivaonikom. Posteljinu i ručnike stavlja na raspolaganje i mijenja 

                  Goethe-Institut. Prilikom raspoređivanja soba nastojimo zajedno smjestiti mlade koji  

                  govore različite materinje jezike. 

 

 

PREHRANA 

 

 Prehrana obuhvaća tri bogata i raznovrsna obroka dnevno, izbor pića i osvježenja tijekom    

 prijepodnevnog odmora i poslijepodne. Prehrana započinje ručkom ili večerom na dan 

 dolaska, a završava doručkom ili ručkom na dan odlaska. Svaki obrok uključuje i   

 vegetarijansku te opciju bez svinjetine. Halal prehrana i posebni termini obroka tijekom   

 ramazana na žalost nisu mogući. Mladi će upoznati njemačku kuhinju i prehrambene   

 navike. Večera se ne sastoji uvijek od toplog obroka te se zbog večernjeg programa tečaj   

poslužuje razmjerno rano. Od mladih se očekuje da nakon obroka sami raspreme stolove. 

 

 

VODITELJI TEČAJA 

 

     Naši voditelji su u svakom trenutku na raspolaganju polaznicima tečajeva i rado će im   

     odgovoriti na sva pitanja vezana uz odvijanje tečaja. Voditelji, imajući u vidu želje  

  polaznika, osmišljavaju sportsku i kulturnu ponudu te program u slobodno vrijeme.  

     Goethe-Institut ih je posebno izabrao za vođenje tečajeva na temelju bogatog iskustva u  

     radu s djecom i mladima. U prosjeku se jedan voditelj brine za najviše 16 polaznika tečaja.  

     Što su polaznici mlađi, to je briga intenzivnija, tako da je zajamčena optimalna ponuda u  

     slobodno vrijeme i potrebni nadzor. 

 

KUĆNI RED 

 

   Kućni red se polaznicima priopćava na početku tečajeva. On je obvezujući za sve. U  

     slučaju kršenja kućnog kreda naši timovi imaju pravo o tome obavijestiti roditelje. U  

     slučaju opetovanog kršenja kućnog reda, Goethe-Institut ima pravo, nakon razgovora s  

     roditeljima, isključiti polaznika s tečaja te ga poslati kući o trošku roditelja. 

 

 



DŽEPARAC 

 

 Učenici na početku tečaja dobivaju džeparac u iznosu od 75 €. Gotovina, zrakoplovne karte  

     i putovnice mogu se pohraniti u našem sefu. Predaju se u fiksno utvrđenim terminima.  

     Ukoliko Vaše dijete nosi sa sobom kreditnu ili bankovnu karticu, i ona se može deponirati  

     u sefu.  Bankomati se nalaze u blizini svakog mjesta održavanja tečaja. 

 

 

DOLAZAK 

 

Na dan dolaska naše mlade goste u odredišnoj zračnoj luci očekuje tim voditelja Goethe-

Instituta. Timovi nose narančaste majice s kratkim rukavima i natpise, a mogu se i 

identificirati osobnim dokumentima. Na dan odlaska također organiziramo transfer: 

djelatnici Goethe-Instituta polaznike prate do prijave za let (check-in) u zračnoj luci. 

Molimo Vas obratite pažnju na to da učenici sa sobom sa sobom imaju povratnu 

zrakoplovnu kartu. 

 

 

RUBLJE 

 

     Polaznici trebaju ponijeti prikladnu odjeću za sportske aktivnosti te za hladno ili kišovito   

     vrijeme (zaštita od kiše, pulover, čvrstu obuću, sportsku odjeću). Tijekom tečaja   

     polaznici mogu otprilike dva puta predati rublje na pranje. Molimo Vas da označite  

     imenom odjeću Vašeg djeteta. Goethe-Institut ne preuzima odgovornost za moguća  

     oštećenja ili gubitak.  

 

 

OSIGURANJE 

  

 

Goethe-Institut za sve polaznike zaključuje važeće osiguranje protiv nezgode i osnovno 

zdravstveno osiguranje s osiguravajućim društvom unutar razdoblja tečaja. Osiguranje ne 

pokriva usluge u slučaju bolesti ili tegoba čije su posljedice nastupile još prije početka 

jezičnog tečaja, bolesti i nezgode kao posljedica utjecaja droga i alkohola te pomoćna 

sredstva, pismene nalaze i potvrde. 

     Ukoliko, dakle, želite stopostotnu zdravstvenu zaštitu, molimo Vas da se za nju pobrinete     

     sami. Zdravstvena ograničenja polaznika koja iziskuju posebnu skrb tijekom tečaja, kao što  

     su npr. dijabetes, alergije, tjelesni hendikep itd., moraju se priopćiti Goethe-Institutu  

     tijekom prijave učenika. 

 

 

 

 



VREMENSKE PRILIKE 

    

                  Ovisno o atmosferskim prilikama, temperature se kreću između 15 i 30  C (u prosjeku 20- 

                  25   celzija). I ljeti zna biti svježih kišovitih dana, pa Vas molimo da vodite računa o  

                  prikladnoj odjeći. 

 

 

OSIM TOGA SE PREPORUČA PONIJETI: 

 

                  sportsku opremu za omiljeni sport; tenisice za dvoranu sa svijetlim đonom; čvrstu obuću,    

                  toplu odjeću za svježe dane; dva ručnika za plivanje; jedan šešir za sunce; 

                  bilježnice, kemijske/olovke i rječnik; glazbu iz domovine. Preporučamo da Vašem djetetu 

                  date popis zapakiranih predmeta te da vrijedne predmete kao što su npr. mobiteli, mp3- 

                  player ili kamere označite imenom. 


