Kvalitní certifikovaná výuka
němčiny v krásných Drážďanech
Kästner Kolleg – TANDEM Dresden byl založen v roce
1998 a dnes patří mezi přední jazykové školy
v Drážďanech nebo-li „polabské Florencii“.

Drážďany
Co se historie a kultury týče má saská metropole na
Labi opravdu co nabídnout: světoznámé symboly jako
barokní Zwinger, s jeho proslulou galerií, uměleckou
čtvrť Neustadt, Labské pískovce, 1000letou Míšeň, ve
které byl za vlády Augusta II. Silného objeven evropský
porcelán, stejně jako velké množství zámků,
historických hradů, romantických parků, malebných
pohoří a do dálky se rozlehajících lesů – najde se tu pro
každého něco.
V posledních desetiletích se Drážďany staly jednou
z předních oblastí vědeckého výzkumu a Hightech.
Společně s více než 50 000 studenty všech možných
studijních oborů a Technickou univerzitou Drážďany,
oceněnou v programu Exzellenz-Uni, jsou Drážďany
jedním
z nejdůležitějších
akademických
center
v Německu.

Výuka němčiny v Kästner Kolleg
U nás se můžeš učit německy po celý rok společně
s dalšími cca. 70 spolužáky z celého světa: takže
v mezinárodní, ale zároveň osobní atmosféře.
S našimi intenzivními kurzy, které začínají každý měsíc
pro všechny jazykové úrovně, zvládneš za 8 týdnů
jednu kompletní jazykovou úroveň, např. A1.
Klademe důraz především na Tvé komunikativní
schopnosti, aby ses mohl/a co nejrychleji domluvit
s laskavými obyvateli Saska, najít si práci nebo zde
začíst studovat.

Veliké oblibě se ve městě těší také různé slavnosti. Po
celý rok se tu konají nejrůznější festivaly, plesy,
oslavy, koncerty a sportovní akce.

Lokalita
Kästner Kolleg se nachází v centru umělecké čtvrti
Neustadt – přesto na klidném místě poblíž zelené oázy
Alaupark.
V kosmopolitní umělecké čtvrti Drážďan můžeš
objevovat originální galerie, tajuplné obchůdky, známá
kina, barevné fasády domů, a překvapivá zákoutí
městských dvorů. Okusit můžeš také pochoutky
z celého světa a bohatý noční život.

Poslání
Kästner Kolleg – TANDEM Dresden by Ti rád kromě
nejkvalitnější výuky nabídnul domov daleko od Tvého
domova. S pomocí našeho kulturního programu, různých
výletů, partnera z programu TANDEM, nebo v rámci
ubytování s rodilými mluvčími, Ti co nejvíce přiblížíme
město, jeho obyvatele a kulturu.

Škola
V naší nově zařízené škole, do které se pohodlně
dostaneš pěšky, na kole, autobusem nebo tramvají, na
tebe čeká 10 prosvětlených a bohatě vybavených
učeben.

Mimo to zde najdeš knihovnu, mediatéku, vlastní
uměleckou galerii a také útulnou odpočinkovou kavárnu
– to vše samozřejmě s bezplatnou WiFi.
Hned vedle školy se nachází Alaunpark – místo setkání
zdejších obyvatel a návštěvníků kosmopolitní městské
části, a také místo pro relaxaci a bezpočet
volnočasových aktivit.

Neziskový spolek
KÄSTNER KOLLEG je osvědčený veřejně prospěšný
(neziskový) spolek, ve kterém se všichni jeho členové
demokraticky podílejí na procesech rozhodování.
Veškeré získané prostředky jsou přímo použity na
plnění cílů spolku.

Příklady kurzů/Ceny/Termíny 2018
Intenzivní kurz "Standart 25"
Věková skupina
Obsah kurzu
Délka kurzu
Konání kurzu
Termíny pro
začátečníky, A1.1

Kvalita

od 16 let
všeobecný jazykový kurz
1 až 40 týdnů
Každé pondělí

29.1.; 26.2., 26.3.; 23.4.; 22.5.;
18.6.; 16.7.; 13.8.; 10.9.; 8.10.;
5.11., 3.12..
16.7, 13.8., 10.9. = letní kurzy

Kästner Kolleg je pravidleně
podrobeno kontrolám kvality naší
výuky.
Naše
akreditace
u
spolkového
ministerstva
pro
migraci a uprchlíky Ti zaručuje
nejvyšší kvalitu výuky, služeb a
zprostředkovaného ubytování.
Již po sedmé za sebou obdržel
Kästner
Kolleg
ocenění
„Customer Satifaction Award“ od www.languagecourse.net
a
„Quality
School
Award“
od
www.languagebookings.com.

Naše chápání kvality začíná u vyúky v malých skupinách
a výborně vyškolených a motivovaných učitelů a
zaměstnanců.

Akreditace
Kästner Kolleg je akreditován:
•
•
•
•

Státní vzdělávací agenturou v Sasku
TELC + TestDaF testovací centrum (A2, B1, B2, C1)
Testovací centrum WiDaF
FaDaF, CNC,

Úrovně
Vyučování
Vyučovací hodiny
Velikost skupiny
Volnočasové
aktivity
Ubytování

A1 – C1
09:30 – 14:00, pondělí – pátek
25 x 45 minut + samostudium
Omezený
počet
studentů
v průměru 9 studentů
2 aktivity v týdnu + víkendový
program na přání
v
hostitelské
rodině|
ve
studentském bytě (WG)| studentský
byt (WG) „Rezidence“| privátní
pokoj

Informace o kurzu
Z ÁKLADNÍ ÚROVNĚ
Cílem prvních tří základních úrovní (A1–B1) našeho
standardního intenzivního kurzu je seznámit Tě s
pravidly výslovnosti, gramatikou, naučit Tě porozumět
mluvené i psané řeči a osvojit si základní slovní zásobu.
Důraz se klade na komunikaci a dorozumění se v
situacích běžného života.
VYŠŠÍ ÚROVNĚ
V dalších úrovních (B2-C2) nabízíme systematické
prohloubení základní slovní zásoby a gramatiky. V
popředí výuky stojí trénink volného mluveného projevu
a diferencované používání mluveného a psaného slova.

Výuka a rozsah kurzu
Každá jazyková úroveň (A1, A2 atd.) zahrnuje 8 týdnů
standartního intenzivního kurzu (= 200 vyučovacích
hodin), který se dále dělí do dvou modulů á 4 týdny,
který zahrnuje 100 vyučovacích hodin (příklad: A1.1,
A1.2 atd.)
V případě, že se chceš začít od začátku nebo kurs
ukončit modulovým testem či se zúčastnit celého
kurzu, je dobré si zjistit, v jakém termínu kurz začíná
nebo končí. Samozřejmě je také možné, začít nebo
skončit i v průběhu kurzu.

Letní intenzivní kurz 25/30
Věková skupina
Obsah kurzu
Délka kurzu
Konání kurzu
Termíny pro
začátečníky, A1.1
Úrovně
Vyučování

Typický školní den
Intenzivní kurz němčiny „Standart 25“ se koná vždy od
pondělí do pátku od 09:30 hod.. V průběhu vyučování
jsou 2 přestávky, první od 11:30 do 12:00 hod. a druhá
od 13:00 do 13:15 hod., ve kterých můžeš buď v parku
nebo prostorách školy načerpat novou eneregii, osvěžit
se nápojem vaší kavárničce, přečíst e-maily nebo
poklábosit s přáteli.
Poté máš možnost využít získané informace a znalosti v
rámci volnočasových aktivit (částečně didakticky
orientovaných), můžeš si v naší mediatéce vypůjčit film
nebo surfovat na internetu. To vše je samozřejmě
zahrnuto v ceně kurzu. O víkendech pořádáme exkurze,
při kterých můžeš blíže poznat okolí Drážďan, Sasko,
nebo dokonce Berlín.

Vyučovací hodiny
Velikost skupiny
Volnočasové aktivity
Ubytování

od 16 let
všeobecný
jazykový
kurz
+
konverzační cvičení
1 až 11 týdnů
od 2.7. – 14.9.2017. Začíná každé
pondělí
od A2, začátečníci viz. „letní
kurz 25“, www.sprachmobil.de
Začátečníci A1.1 / 30 x 45 minut.
Kurz od A2 do C1
09:30 – 14:00/ 15:30, pondělí –
pátek
25/30 lekcí à 45 minut +
samostudium + kulturní program
Omezený počet studentů, průměrně
9 studentů
Každodenní volnočasové aktivity + 1
exkurze každý druhý víkend
V
hostitelské
rodině|
ve
studentském bytě (WG)| studentský
byt (WG) „Rezidence“| privátní
pokoj

Informace o kurzu
Pokud je Tvým cílem dosáhnout v co nejkratší době co
největšího zlepšení, a pokud máš již základní znalosti
němčiny, doporučujeme Ti tento „letní kurz 30“ se
šesti vyučovacími hodinami denně. Protože je v rámci
letních kurzů nabízen každodenní volnočasový program,
narazíš i v „letním intenzivním kurzu 25“ na mimořádné
výukové aktivity a můžeš své čerstvě načerpané
znalosti jednoduše využít a prohloubit.
Vedle rozmanité výuky jazyka v dopoledních hodinách
zahrnuje „letní intenzivní kurz 30“ mimo jiné 5 x 45
minut konverzačních cvičení týdně, vždy v odpoledních
hodinách.
V rámci interaktivních projektů o kultuře a vlastivědě
budeš vyhledavat informace o zajímavých, aktuálních
tématech a vypracovávat kreativní prezentace –
samozřejmě vždy za pomoci Tvého učitele a Tvých
spolužáků z celého světa.

Po kurzu
Po absolvování tří základních jazykových úrovní (A1,
A2, B1) jsi optimálně připraven na zkoušku B1. Zkoušku
B1-telc nebo DTZ můžeš složit na naší škole. Jsme
velice hrdí na to, že 90 % našich studentů tuto zkoušku
absolvuje s úspěchem.
Samozřejmě můžeš také pokračovat v kurzu na dalších
úrovních (B2, C1) a připravovat se na další zkoušky,
jako např.: DSH nebo TestDaF pro univerzitní úroveň.

Tvůj letní intenzivní kurz doplňuje pestrý volnočasový
program, ve kterém můžeš Tvé „čerstvě“ nabyté
znalosti němčiny rovnou uplatnit. Při výletech a
exkurzích, které připravuji opravdoví znalci Drážďan,
kteří Tě při nich zároveň doprovází, poznáš zajímavé
lidi a místa v Drážďanech a jejich okolí. Tak se setkáš a
zažiješ autentickou němčinu na vlastní kůži.

Typický školní den
Tvůj „Letní kurz němčiny 30“ začíná v 9:30. Od 11:30
do 12:00, od 13:00 do 13:15 a od 14:00 do 14:30 hod.
jsou přestávky, ve kterých můžeš buď v parku nebo v
prostorách školy načerpat novou eneregii, osvěžit se
nápojem v naší kavárničce, přečíst e-maily nebo
poklábosit s přáteli.
V polední pauze od 14:00 do 14:30 máš možnost si dát
výborný oběd v jednom z mnoha barů, zahradních
restaurací nebo kaváren v blízkosti školy. S čerstvě
nabytými silami pak pokračuješ v odpolední rundě – 60
minut živé konverzace na vážná i veselá témata.
A pokud si poté budeš chtít trochu odpočinout, ale
přitom být stále v kontaktu s němčinou, pak je náš
každodenní volnočasový program ta správná volba.

na povinnou zkoušku ke schválení studia na německé
univerzitě.
Tento part-time kurz se zaměřuje na specifické úkoly,
témata a dovednosti ke zkousce TestDaF. Pracujeme
např. na strategiích selektivního porozumění čteného
textu, na schopnostech přehledného shrnutí textu nebo
vypracování vědeckých esejí. Mimo to trénujeme na
ústní část zkoušky s headsetem např. diskuze o
tématech z oblasti přírodních či společenských věd.
Ve výukových projektech k relevantním tématům
zkoušky se budeš samostatně zaobírat reálnými
problémy a jejich jazykovou prezentací.

Simulace zkoušky
Důležitou součástí tohoto kurzu je simulace
autentických částí zkoušky TestDaF, kdy se důvěrně
seznámíš typickými úkoly a nároky této zkoušky a získáš
představu o jejím časovém rámci. Podle Tvých výsledků
Ti Tvůj vyučující bude moci dát individuální tipy a
úkoly pro přípravu.
DHS nebo TestDaF?
Doporučujeme absolvovat jak zkoušku DHS, tak
TestDaF, abys v případě neúspěchu u jedné z nich
zamezil/a dlouhému čekání na další termín.
Jazyková zkouška TestDaF
Díky tomu, že je Kästner Kolleg e.V. nyní také
oficiálním testovacím centem pro zkoušku TestDaF,
můžeš ji absolvovat u nás na škole.

TestDaF – Příprava a trénink
Věková skupina
Obsah kurzu

od 16 let
příprava na jazykovou zkoušku TestDaF

Délka kurzu
Konání kurzu

4 týdny
aktuální
plán
na
stránkách:
www.sprachmobil.de
Od B2, doporučuná úroveň C1.1
14:30 – 17:00, úterý - čtvrtek
9 lekcí à 45 minut týdně + samostudium

Úrovně
Vyučování
Vyučovací
hodiny
Velikost
skupiny
Ubytování

Omezený počet studentů, průměrně 7
studentů
v hostitelské rodině| ve studentském bytě
(WG)| studentský byt (WG) „Rezidence“|
privátní pokoj

Informace o kurzu
V rámci našeho 4týdenního přípravného kurzu na
zkoušku TestDaF se můžeš cíleně a efektivně připravit

Večerní kurz: „After Work“
Věková skupina

od 16 let

Obsah kurzu

Všeobecný
jazykový
němčina pro zaměstnání

Délka kurzu

4 až 50 týdnů

Konání kurzu +
termíny pro
začátečníky

Celoročně | každé pondělí |
>viz.
začátek
modulu
na
www.sprachmobil.de

Úrovně

A1 – C2

Vyučování

mezi 18:00 a 20:30

Vyučovací hodiny

2 x 3 vyučovacích hodin à 45
minut týdně

Velikost skupiny

průměrně 4 a max. 12 účastníků

kurz|

Informace o kurzu
Pokud pracuješ nebo studuješ v Drážďanech, a zároveň
máš zájem se zdokonalit v německém jazyce jak na
všeobené, tak odborné úrovni, doporučujeme ti naše
večerní kurzy němčiny „After Work“. Tento kurz po
zaměstnání můžeš navštěvovat dvakrát týdně vždy 3 x
45 minut.

Speciální kurzy

Pro splnění úrovně, např. A2, budeš potřebovat dva
moduly à 12 týdnů.

Další informace naleznete na našich internetových
stránkách www.sprachmobil.com/deutsch/freizeit.php

Vedle našich standartních kurzů nabízí KÄSTNER
KOLLEG také: soukromou výuku, Business German, další
vzdělávání pro učitele, přípravu na Studienkolleg (CTest), kulturní kurzy a mnohem více.

Kurz nabízí jak výuku všeobecných znalostí němčiny,
základů gramatiky a dalších jazykových obsahů, tak
cvičení typických situací z profesní oblasti. Vyučování
je zaměřeno na komunikativní a praktické cíle. Metoda
výuky je orientovaná na komunikaci a praxi.

Tvé ubytování v Drážďanech
Ubytování v hostitelské rodině
V jedné z našich vybraných a „osvědčených“
hostitelských rodin zažiješ hned od začátku typickou
německou pohostinnost. Budes zapojen/a do rodiny a
získáš přitom největší možnosti vyzkoušet si jazykové
znalosti v praxi. Bydlet budeš v samostatném pokoji,
s rodinou se budeš dělit o koupelnu a kuchyň. Snídaně
je již v ceně a podle přání si můžeš objednat polopenzi
nebo plnou penzi.

Ceny kurzů německého jazyka
Ceny v €
1.týden 2.týden 3.týden 4.týden
+ další týden
„Standard250
450
610
720
165
intenzivní
kurs 25“
„Letní
intenzivní
315/360 600/690 850/980 1030/1190
250/290
kurz 25/30“
„TestDaF–
přípravný
345
kurs“
„LongtermNapř. A1 = 8 týdnů = 1200 €
intenzivní
kurz 25“
večerní
kurs
„After
1 modul = 12 týdnů = 650 €
Work“
Přihlašovací poplatek: 30€; výukový materiál = 17 € na 4 týdny
10 % sleva pro studenty s platným průkazem ISIC nebo potvrzením o
studiu

Studentský byt (WG)
Ubytování ve studentském bytě, tzv. „WG“, je
nejoblíbenější volbou našich studentů. Zde se seznámíš
se životem a kulturou německých studentů a stále
mladých ex-studentů takříkajíc z první ruky. Bydlíš ve
vybaveném jednolůžkovém pokoji, kuchyni a koupelnu
používáš společně se dvěma, třemi spolubydlícími. Tato
WG jsou většinou v blízkosti školy, takže se do ní
pohodlně dostaneš pěšky, na kole nebo tramvají.
Ubytovací standard je jednoduchý, avšak solidní, prostě
typicky studentský: „malý, ale můj“. Většinou Ti
spolubydlicí nabídnou k dispozici i pračku, zahrádku,
televizi, telefon nebo kolo. Internet/WIFI jsou v dnešní
době standart.

Prosím zohledni: ubytování ve WG je možno až od 18
let.

WG Rezidence

Klidné odpoledne a večery? ... pokud chceš, ale

I v tomto připadě se jedná o studentské WG, které bylo
popsáno výše, s tím rozdílem, že se nachází na stejném
pozemku jako škola, a spravujeme ho my. To znamená,
že přebíráme všechny povinnosti pronajímatele, např.
také úklid.

jinak v Drážďanech (snad) neexistuje nic, co by

Apartmá - Rezidence/prázdninový byt
Pokud
chceš
raději
bydlet
individuálně,
s
partnerkou/partnerem
nebo
s
rodinou,
zprostředkujeme Ti také privátní apartmá vlastní
kuchyní a koupelnou, televizí, telefonem. Můžeme
zprostředkovat apartmán v okolí školy nebo
v klidnějsim prostředí mimo střed města.

neexistovalo ;-)
Nakonec
Drážďany
nejsou
na
třetím
místě
nejoblíbenějších německých kulturních měst jen tak 
Jako účastník jazykového kurzu KÄSTNER KOLLEG v
Drážďanech jsi členem naší mezinárodní rodiny. Po
náročné dopolední výuce můžeš spolu s dalšími
studenty relaxovat a užívat si volný čas. Vedle
náročného učení se také rádi bavíme, slavíme,
sportujeme a společně zažíváme kulturu.

Náš servis začíná již při příjezdu. Na přání Ti zajistíme
transfer z letiště nebo nádraží k místu ubytování. Rádi
Ti poskytneme tipy na dobré a levné restaurace,
obchody a informace o zajímavých volnočasových
aktivitách.

Možností je bezpočet, např.: lezení po horách, treking,
cykloturistika, návštěva pamětihodností, let balónem,
rafting a kanoe na Labi, jízda na koni, jogging, tenis,
golf, BBQ & Open-Air kino, divadlo & Semperova opera,
disko & kurz salsy, vánoční trh, mezinárodní vaření,
hospůdky a kavárny, plavání, volejbal, stolní tenis,
muzea & galerie, jízda na kolečkových bruslích, výlety
do Berlína, Výmaru, do Labských pískovců a mnoho
dalšího.

Ceny ubytování v Drážďanech

Rádi ti poradíme s Tvými individuálními přáními.

cena za jeden týden/ osoba
Studentský byt (WG)
110 €
jednolůžkový pokoj, vlastní strava
WG – Rezidence
135 €
jednolůžkový pokoj, vlastní strava
Ubytování v rodině
jednolůžkový pokoj, inkl. Snídaně
165 €
polopenze = 75€/týden a plná penze =
150€/týden
Privátní apartmá „Rezidence“
175 €
jedno- až dvoupokojové studio*, vlastní
koupelna a kuchyně
vlastní strava
* dvoulůžkový pokoj, apartmá se dvěma místnostmi nebo
prázdninový byt, B&B, hotel, hostel, stejně jako polopence
nebo plná penze
na požádání
Jednorázový poplatek za zprostředkování
75 €
Transfer z letiště/ nádraží Drážďany
60 €

Kulturní program v Kästner Kolleg

Stammtisch – typicky německá záležitost?!
Každý týden organizujeme zajímavá setkání na
příjemných místech a se zajímavými lidmi z našeho
města – při tzv. „Stammtisch“ – posezení, které se koná
jednou týdně, a kde můžeš bez ostychu vyzkoušet svou
němčinu a domluvit si třeba něco na dalsí víkend.
Poznámka:
Nabídka naseho pestrého kulturního programu je jiz
obsažena v ceně kurzu.

Kontakt
KÄSTNER KOLLEG e.V.
Tannenstraße 2, D-01099 Dresden
Tel: +49 351 80 36360

info@sprachmobil.com

www.sprachmobil.com
Facebook: “keastnerkolleg”
Video: https://www.youtube.com/watch?v=6CqF0V4oGJE

