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CAMPS D’ÉTÉ & D’HIVER

 מחנה קיץ וחורף
ILC Megève 7-17 הוא מחנה אירופאי בשביל ילדים ומתבגרים בגילאים.

 משתתפים מרחבי העולם כדי להכניס50כל קיץ אנחנו מקבלים בסביבות 
אותם לאווירה בינלאומית בלב הרי האלפים .

המחנות שלנו מציעים מגוון פעילויות רחב בנוסף לתוכנית לימוד השפות
 שלנו ( צרפתית או אנגלית )

:המטרה שלנו בשבילכם 

לעזור לכם להיות נוח בהתמודדות עם שפות זרות דרך אווירה בינלאומית
 עם צוות הדובר מספר רב של שפות וחניכים מרחבי העולם.

על מנת ללמוד יותר על עצמכם , לזרוח דרך הכישרונות שלכם , ללכת
 מעבר לגבולות שלכם 

כל זאת ועוד תוכלו לעשות דרך חוגי הספורט שלנו ובסדנאות היצירה
שמהווים חלק משגרת הפעילות היום יומית .

והכל בסביבה ידידותית ובטוחה לסביבה אשר הכרחית בשבילנו על מנת
 לדמות למידה משמעותית

 לחורף .1 לקיץ ו4 תוכניות שונות , 5אנחנו מציעים 

קורסי השפות :

המטרה שלנו היא ללמד ילדים את השפות על מנת שיוכלו להעשיר את 
אוצר המילים שלהם תוך כדי למידה כיפית . אנחנו רוצים שהקורסים
שלנו יהיו חווייתם ושונים מהקורסים בבתי הספר . קורסי השפות

 אנשים בכיתה ורמת החומר מבוססת על על רמת8מוגבלים לעד 
 התלמידים עצמם כדי שיוכלו להשתתף יותר ולהשתפר.

:פעילויות 

השיעמום ! כל יום כולל תוכנית אחרת , שמבטיחה להעלים את 
האטמוספיריה זה תמיד דבר מסקרן כיפי וכמובן בטוח ללמידה . פעילויות

 ספורט ההרים שלנו מפוקחות על ידי מקצועניים בנוסף לקבוצת
ההנהגה הקיימת במקום וסדנאות היצירה מאפשרות לכולם להביע את

היצירתיות והכשר ושנות הטמונים בהם .

אירוח והסעדה :

אנו מאמינים כי האיכות של לינה היא חיונית לרווחתם של הילדים ואנו
 *).3שלנו רק בבתי מלון יוקרתיים ( מלינים בחגים את הילדים 

:פיקוח ובטיחות 

חברי הצוות שלנו מנוסים,מוסמכים ומוכשרים . הם מקדישים עצמם
להתפתחות האישית של הילד שעליו הם אחראיים והם עומדים כמודלים

ומדריכים לחניכים וזמינים להם יום וליל .

להתראות בקרוב במחנה השפה הבינלאומיים!
 אתה לא לומד שפה, אתה חי את זה!
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תוכניות הקיץ
 

7-12כיף - לילדים בגילאי 
 

לחיות את החופשות שלך במלואים על ידי רכישת חברים חדשים ,
 התנסות במלא פעילויות חדשות

 גם למידה בחגים היא תענוג כאשר השיטהISCבית הספר נגמר אבל ב
בה מלמדים שפות ומתנסים בשפות חדשות היא כיפית . המחנה

מתוכנןלצעירים אשר עוזבים את ביתם בפעם הראשונה והמדריכים
מוסמכים ומתמחים בקבוצת הגיל הזאת ומוודאים שהחניכים

מרגישים נוח 

12-16אנדנלין - לילדים בגילאי 

מותאמות לגילאי הלילדים עם תוכנית זאת כוללת פעילויות 
מבחר גדול של ספורט ופעילות גילוי תחושות חדשות . 

 אומנותית בנוסף לשיעורי השפה בסביבה הבינלאומית
מבטיח חופשה מגוונת ובלתי נשכחת שבה למידה הופכת

 לתענוג אמיתי  

15-17אינטנסיבי - לילדים בגילאי 

התוכנית זאת מכוונת להרפתקנים צעירים שמסוקרים מחיי
ההרים וסקרנים לגלות חוויות חדשות

זה מושלם לכל אלו שאוהבים את הטבע , אתגרים וספורט
ומוכנים לנסות חוויות חדשות עם אנשים צעירים מרחבי

העולם

 אקסטרים :

תוכני זאת שמורה למספר מצומצם של בני נוער שמאוד ספורטיביים ושאפתנים
שמחפשים ריגושים חדשים . במסגרת הלימודים האינטראקציה החברתית של
הקבוצה הנערים ירכשו יותר בגרות ואוטונומיה כאשר הם לומדים לכבד נקודות

מבט שונות של האחר ויחווי מגורים ביחד . צעירים אלה ילמדו את יסודות
 הדמוקרטיה

 תוכנית החורף שלנו
תוכנית החורף הינה שילוב מושלם

של ספורט החורף ולמידת שפה
 7-16לגילאים 

החניכים משתתפים בלימודי שפה
בבוקר וממשיכים להנות משיעורי

סקי או סנובורד כל אחר צהריים עם
מורה סקי

על מנת להזמין את המקום שלך , הרשם אנו-ליין באתר שלנו או על ידי החזרת טופס
ההרשמה

 


