Само за
фенове:
Техните причини да

искат пак
на лятно училище

Cтрашно ли е да се учи през лятото...
Какво отговориха онези, които вече са го изпитали на свой гръб

„Да съчетаем забавлението през любимата лятна ваканция с
учене на език – полезно и забавно в едно и също време.
Страхът от новото и чуждото отминава още на втория ден,
а насладата остава до края.
Езиковата ваканция във Виена ми подари много незабравими
моменти, запознаства и нови приятелства. Двете седмици
прекарани там, пълни с много емоции, нови знания, игри, учене
и почивка, разнообразиха лятото ми.
За мен това несъмнено остана един незабравим спомен.“
Елена, 15г.
Ваканционен курс, Виена - Австрия
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Бети☺, 10 г.
Bromsgrove School, Великобритания
„Здравейте приятели,
През това лято посетих училище Брумсгроув.
Беше много забавно, защото се срещнах с деца от
различни държави и се забавлявах в училище. Там
научихме много и интересни неща. На мен
страшно ми хареса. Да съм сред много деца е изключително готино. За мен най-любими от всички
игри бяха плуването, федербала и тениса. Партитата бяха невероятни, а две от вечерите
бяха незабравими.“

Имаше голям избор от дейности и разнообразие от дестинации всеки ден, мога да кажа че
нито един ден не ни е било скучно. Всички, и
учителите, и аниматорите, и другите курсисти
бяха изключително лъчезарни и приятелски настроени, бяхме като едно голямо семейство.
Единствената ми препоръка е, ако е възможно
да бъде включена и дискотека в програмата ☺
А към учениците които се колебаят дали си
струва да отидат на лагер мога да кажа: Това
бяха най-хубавите две седмици в живота ми,
не се притеснявайте да опознаете света малко
по-малко с Интеграл, идете на лагер, няма да съжалявате!“

Мария, 17г.

Спасиана, 15 г.

Liverpool College, Великобритания

Ница, Франция

„Да учиш през лятото на първо време звучи
страшно, докато не срещнеш дружелюбните погледи на учителите и персонала и слънчевите усмивки на останалите ученици, готови за нови
знания, запознанства и вълнуващи преживявания.
Няма по- пълноценен начин да прекараш
своето лято, от това да учиш и да се забавляваш едновременно. Пожелавам на всички ученици
да изживеят една незабравима и академична ваканция, каквато беше моята, благодарение на Интеграл!“

„В началото, когато родителите ми отвориха
темата за езикова ваканция, аз бях против, защото, както всички тийнейджъри, чаках с нетърпение лятото, за да мога да бездействам по цял
ден. Но после говорих с познати, посетих офиса на
Интеграл и осъзнах, че всъщност с езиковата
ваканция няма да си загубя лятото, а напротив – ще го направя незабравимо, пълно със забавни случки и спомени и ще срещна
връстници от целия свят.
Пътуването мина без никакви проблеми, на летището в Ница вече ме очакваха и така започна
моето лятно приключение. Когато пристигнах в
общежитието, бях доста уплашена, защото никога досега не бях учила френски и на всичкото
отгоре това ми беше първата езикова ваканция.
Но там ме посрещнаха мили и усмихнати
хора (които за щастие говореха испански и английски), обясниха ми всичко, настаниха ме и ми
показаха кампуса. Освен това, там срещнах
най-забавните и удивителни хора. А малката
подробност, че бяхме от различни държави ни направи още по-интересни. Всъщност, на езиковата
ваканция просто не можеш да не създадеш приятелства, невъзможно е! Аз лично срещнах
много от приятелките си по стълбите към
стаята ми! Наистина!
Забавлението не спря през целия ми престой –
разглеждане на нощна Ница, разходки по плажа,
дискотеки, спортни състезания, забележителности, нощно плуване – всичко, което се сети
човек. Но имаше и учене, разбира се – готини
учители, преподаващи увлекателно и достъпно и достатъчно помощни материали ☺!
Сега, на прага на зимата, с нетърпение очаквам да дойде следващото лято, за да мога да посетя друга държава, да срещна нови приятели, да
науча много нови неща и да изкарам още едно
страхотно лято!!!
Интеграл - идвам!!!“

Екатерина, 14г.
Ваканционен курс, Виена - Австрия
„Първоначално чувайки „езиков лагер“, признавам, бях настроена песимистично . Представих
си типичното лятно училище, което повечето
ученици ненавиждаме, но в последствие разбрах че
решавайки да отида на лагер във Виена аз бях
взела едно от най-добрите решения в живота
ми, защото на лагера аз не само подобрих нивото
си по немски език, а и създадох нови приятелства
и незабравими спомени.Самата мисъл за тези две
седмици и до ден днешен ме кара да се усмихвам.
Според мен цялата организация беше перфектна, там бяхме обучавани от професионалисти, които освен учители бяха и наши
приятели, а това за мен е един от най-важните
фактори при обучение.Опознахме един невероятен
град с магнетична атмосфера и уникални забележителности.Самата мисъл да бъда далеч от родния си град и семейство за такъв период от
време в началото ме плашеше, но накрая се чудех
как мина толкова бързо времето и колко много ще
ми липсват всички.
Езиковият лагер за мен е една много добра възможност за младите хора, не само за езиково обучение, но и за бъдещо усъвършенстване и
професионално ориентиране.

ИНТЕГРАЛ
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