
JÁTÉKOS TANULÁS AZ 
OSZTRÁK INTÉZETBEN 
 

Mindannyian tapasztalhattuk, hogy soha többé 

nem olyan könnyű nyelvet tanulni, mint 

gyerekkorban. Használja ki gyermeke 

legfiatalabb éveit! A kisgyerekek ebben a 

korban intuitív, természetes módon sajátítják 

el az idegen nyelveket.  

 
Projektheteink ára 59.000 Forint, mely magába 

foglalja a gyermekek tízóraiját, ebédjét és a 

tananyagot. A tanfolyamok egy hétig, hétfőtől 

péntekig reggel 9-től délután 4-ig tartanak, és 

40 tanórát foglalnak magukba. 
 

 
NYÁRI TANFOLYAMAINK 
Nem szeretnéd elfelejteni, amit év közben 

tanultál? 

Szükséged van gyakorlásra? Vagy egyszerűen csak 

fontosnak találod, hogy rendszeres foglalkozz 

nyelvtanulással? 

Gyerekeknek heti két alkalommal nyári 

tanfolyamokat is kínálunk. 

Ha kevesebb időd van, segítünk!  Augusztus 

utolsó hetében öt nap alatt felelevenítjük veled a 

korábban tanultakat. 

Minimum 5 fő együttes jelentkezése esetén 

igényre szabott tanfolyamot is indítunk! 

 
 
 

1. NYÁRI PROJEKTHÉT 
ÓVODÁSOKNAK 
 
 

Óvodás gyerekeknek 

2019.07.15 – 07.19 
Die bunte Welt der 

Tiere – színes állatvilág 

 
2. NYÁRI PROJEKTHÉT 
ALSÓSOKNAK 
 

6-9 éves gyerekeknek 

2019.07.15 – 07.19 
hétfőtől péntekig 
 09:00 - 16:00) 

 
7-10 éves gyerekeknek 

2019.06.17 – 06.21 
Märchen – A mese 

világa 

2019.06.24 – 06.28 
Drama – Szerepeket 

játszunk 

2019.07.01 – 07.05 
Märchen – A mese 

világa 

 
 

 
 

3. NYÁRI PROJEKTHÉT 
FELSŐSÖKNEK 
 

9-12 éves gyerekeknek 

2019.06.24– 06.28 
Tiere – Mit rejt az 

állatkert? 

 
11-13 éves gyerekeknek 

2019.07.08 – 07.12 
Kontinente – Fedezd fel 

a világot! 

 
11-14 éves gyerekeknek 

2019.06.17– 06.21. 
Tiere – Mit rejt az 

állatkert? 

2019.06.24– 06.28. 
Kreatives Schreiben –

Alkoss német 
szövegeket kreatívan! 

2019.07.01– 07.05 
Drama – Szerepeket 

játszunk 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Az Osztrák Intézet speciális ajánlata 

gyerekeknek 

   2019 nyár 

 

 
FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 

 Az első óra megtekintése után lehetősége 

van lemondani a  tanfolyamot legkésőbb az 

azt követő munkanapon. Ez esetben 6000,- 

Ft sztornírozási illeték kerül levonásra.  

 

JELENTKEZÉS  
 

 személyesen a Tanfolyami irodában 

 e-mailen    

 honlapunkon keresztül 

 

FIZETÉSI MÓDOK  
 bankkártya (a helyszínen)  

 átutalás  

 készpénz 

 

SZINTFELMÉRŐ                                                      
 

 Töltse ki szintfelmérő tesztünket a 

honlapon, vagy a Tanfolyami irodában! 

 

NYELVVIZSGÁK 
GYEREKEKNEK 

 
 

  
AZ OSZTRÁK INTÉZET 
 

Az Osztrák Intézet német tanfolyamokat kínál és 

támogatja a kulturális párbeszédet világszerte. Évente 

több, mint 11 ezer hallgató fogadunk  8 európai 

központunkban, és azon túl is. Lehetőséget 

biztosítunk diákjainknak arra, hogy különböző 

kurzusainkon felkészülhessenek az államilag és 

nemzetközi szinten is elismert ÖSD nyelvvizsgára. 

 

Vállalatok számára igényre szabott céges 

tanfolyamainkat ajánljuk. Már a kezdetektől 

használható nyelvtudást szerezhet nálunk! 

Minden tanfolyamunkon biztosítjuk az üzleti 

terminológia elsajátítását, rendszeres beszámolót a 

vállalatnak, az igényre szabott teszteket, az oktatók és 

a tanulók rendszeres értékelését, valamint felkészülést 

a nemzetközileg elismert ÖSD és EBC*L vizsgákra.  

 

 

ELÉRHETŐSÉGEINK 
 

 

Osztrák Intézet Budapest Nonprofit Kft. 

 

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II. em.3 

telefon +36/1/322/-3030 

E-Mail: office@oei.hu 

www.oei.hu 

www.facebook.com/Oesterreich.Institut.Budapest 

Instagram: osztrak_intezet_budapest 

Nyitva tartás: 

Hétfő-Csütörtök: 10:00-18:00 

Péntek: 10:00-16:0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Osztrák köztársaság hivatalos 

németnyelv iskolája 

 

JÁTSZVA 
NÉMETÜL 

 

ÖSD KID A1, A2 

Speciálisan a 10-14 éves korosztálynak készült 

vizsgánk célja, hogy felmérje gyerekek nyelvi 

szintjét. 

A vizsgákon a tanulók mindennapjait érintő témák 

jelennek meg  

A vizsga nemzetközileg elismert bizonyítvány ad! 
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http://www.facebook.com/Oesterreich.Institut.Budapest

