NASZ INSTITUT
Nasz Instytut nie jest Szkołą językową skierowaną jedynie na nauczania języka
Niemieckiego. Oferujemy również 40 innych języków obcych.
Oferujemy kreatywne kursy, wycieczki w celach nauki w samym Berlinie i poza
Berlinem oraz organizujemy w naszym ośrodku różnego rodzaju koncerty, wystawy
i szkolenia.
Nasze przestronne i komfortowe Pomieszczenia, które mieszczą się w naszym
Instytucie w centralnej części wschodniego Berlina umożliwiają przyjemną Naukę
w miłej atmosferze. Dzielnica Friedrischshain znana jest poprzez występującą
tam międzynarodową Kulturę i tętniącego życia nocnego.
Sprachenatelier jest uznawany przez Senat Berliński za szkołę uzupełniająca.
Wszyscy Nauczyciele naszego Instytutu mają ukończone dyplomy szkół wyższych,
odpowiednie kompetencje językowe oraz znaczą się bardzo dobrym przygotowaniem, różnorodnością Metod nauczania oraz znakomitą wiedzą fachową.

DATY I CENY
Intensywny kurs Niemickiego
Pon. – Pt. Albo 9.30 – 13.00 albo 14:00 -17:30, 20 Godzin lekcyjnych
tygodniowo
CZAS TRWANIA KURSU
2 Tygodnie

CENY
190 €

3 Tygodnie

270 €

4 Tygodnie

340 €

5 Tygodni

420 €

6 Tygodni

500 €

7 Tygodni

580 €

8 Tygodni

600 €

12 Tygodni (jeden poziom kursu)

890 €

16 Tygodni

1140 €

24 Tygodni (dwa poziomy kursu)

1650 €

48 Tygodni (cztery poziomy kursu)

3160 €

Nasz institut

Kurs wieczorowy
KURSY JĘZYKOWE W SPRACHENATELIER
Języki obce uczy się najlepiej poprzez mówienie. Sprachenatelier oferuje proste i
efektywne Metody z urozmaiconymi i kreatywnymi możliwościami. Przywiązujemy
dużą uwagą aby nauka języków przebiegała z zabawą i humorem.
Staramy się aby już od pierwszych kursów dla uczestników początkujących
nałożyć nacisk na Komunikacje, która realistyczne używana jest w życiu
codziennym. Już od samego początku przy nauczaniu języka niemieckiego
sprawiamy aby uczestnicy bez zahamowań i często mieli możliwość komunikowania się po niemiecku. Cztery umiejętności jakimi są: Słuchanie, Pisanie, Mówienie
i Czytanie będą równocześnie poprzed gramatykę i odpowiednie słownictwo
dopełniane.

2 razy w tygodniu, albo 18:00-19:30 albo 19:30 -20:00. Albo Pon/ Śr albo
Wt/Czw, 4 Godziny lekcyjne tygodniowo.
CZAS TRWANIA KURSU
4 Tygodnie

CENY
100 €

8 Tygodni

190 €

12 Tygodni

280 €

Kurs letni
Intensywny kurs języka niemieckiego w lecie: 9:30 – 13:00. Od poniedziałku do
piątku , 20 Godzin lekcyjnych tygodniowo. Popołudniami program kulturalny.

Każdy nowy język pozwala na zapoznanie się z nowa Kulturą. Dlatego też podczas
naszych kursów uczestnicy maja możliwość nie tylko uczenia się języka
niemieckiego ale i również zapoznanie się z niemiecką kulturą. Kursy odbywają się
w małych grupach, gdzie przeciętnie jest 10 uczestników.

CZAS TRWANIA KURSU
2 Tygodnie

CENY
300 €

3 Tygodnie

350 €

Wszystkie kursy języka niemieckiego oparte są o Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmen für Sprachen (GER) i przygotowują do konkretnych egzaminów.

4 Tygodnie

400 €

5 Tygodni

480 €

KURSY JĘZYKOWE
Zapoznają się Państwo z nowymi językami, w Instytucie który znajduję się w
samym środku Berlina. Maja Państwo możliwość wybrania u nas spośród 40
języków, które pragną państwo zacząć się uczyć bądź pogłębić ich wiedzę.
Oferujemy również kursy przygotowujące do międzynarodowego uznanego testu
językowego: IELTS, TOEFL albo Cambridge Certyfikat

Sprachenatelier Berlin [isk] GmbH
Instytut językowy i kultury
Frankfurter Allee 40
10247 Berlin
Tel.: +49.(0)30.2758 9855
Fax: +49.(0)30.2758 9854
info@sprachenatelier-berlin.de
www.sprachenatelier-berlin.de

6 Tygodni

560 €

7 Tygodni

620 €

Tweets

8 Tygodni

700 €

https://twitter.com/#!/Sprachenatelier

9 Tygodni

780 €

W cenie kursu jest zawarte:

Możesz również sledzić naszą szkołe w:

Youtube - filmy
http://www.youtube.com/user/SprachenatelierTeam

Nasze Photostream
http://www.flickr.com/photos/sprachenatelier-berlin/

Test początkujący, materiały do kursu, zaświadczenie o odbyciu i ukończeniu
kursu. Ceny innych kursów proszę zwracać się z pytaniem.

Facebook

Jednorazowe wpisowe:

!"#$%&'"($)*$")*%+,$"-')#"."/++01'2"3+)#45($"

50 Euro
Podczas lata są możliwe jedynie kursy poranne .

http://www.facebook.com/sprachenatelier

Sprachenatelier Berlin

TYPY KURSÓW DLA JĘZYKA NIEMIECKIEGO JAKO JAKO JĘZYK OBCY

DNI KULTURY W SPRACHENATELIER

Kursy Intensywne

Wielokulturowość jest dla naszego Instytutu jednym z ważniejszych pojęć i zadań ,
obok takich zadań jak nauka języków oraz nabywanie nowej wiedzy w dziedzinie
Kultury i Sztuki.

Intensywne kursy języka niemieckiego w Sprachenatelier odbywają się od
poziomu A1 aż do poziomu zaawansowanego C2.
Intensywny kurs języka niemieckiego obejmuje 20 godzin tygodniowo po 45 minut
i odbywają się od poniedziałku do piątku przedpołudniem od 9:30 do 13 bądź po
południu od 14 do 17:30.
Częściowo kurs intensywny
Nauczą się Państwo nowego języka bądź pogłębią Państwo jego dotychczasową
wiedzę podczas 3 dni tygodniowo (konkretne dni do uzgodnienia, istnieje pora
popołudniowa bądź wieczorowa).
Kursy Indywidualne
Głównym celem takich kursów są wyłącznie Państwa życzenia na które jesteśmy
otwarci.
Kursy Letnie
Lato jest najpiękniejsza pora roku, aby przybyć do Berlina i nauczyć się języka
niemieckiego.
Mają Państwo możliwość uczenia się jeżyka niemieckiego 5 razy w tygodniu oraz
poznania samego miasta. Oprócz kursów języka niemieckiego oferujemy również
Państwu szereg przeróżnych dodatkowych kulturalnych Aktywności, takie jak
wędrówki po mieście, grillowanie wraz z piknikiem oraz gry w siatkówkowe na
plaży.
Kursy Wieczorowe
W naszym Instytucie w przyjemnej atmosferze mają Państwo okazje raz albo dwa
razy w tygodniu równocześnie z państwa wykonywanym zawodem bądź studiami
odbywać kursy języka niemieckiego w porze wieczorowej.

Oferujemy różnego rodzaju wystawy młodych artystów, warsztaty taneczne,
wyświetlanie Filmów jak i również wieczorki kulturowe – czyli spotkania twórców
kultur i młodych artystów, chcących pojawić się na scenie. Każdego rodzaju sztuka
z każdego kraju ma szanse zaprezentować swoja twórczość na naszej scenie.
Wszystkie nasze Przedstawienia są bezpłatne i kierują się nie tylko do naszych
Kursantów ale i również do zagranicznych gości.
Środowe popołudnia z Kulturą
Środa jest dniem Kultury w naszym Instytucie. W popołudniowe środy organizujemy wycieczki między innymi do Muzeum Berlińskiego jaki i do innych ciekawych
różnorodnych Obiektów kulturalnych w różnych częściach Berlina.
Kultura – sztuka, literatura i kultura
Kulturprozess jest Magazynem Online, w którym można znaleźć aktualne debaty i
dyskusje na konkretne i bieżące tematy. Poprzez różnorodność Kultur i
międzynarodowe kontakty mogą Państwo znaleźć na naszym publicznym Forum
kreatywne ciekawe Dyskusje, dzięki którym mogą się państwo bliżej zapoznać
między sobą.
Magazyn ten powstał z myślą aby połączyć różne kultury i zbudować siec z
wieloma językami.
Dalsze Informacje dotyczące naszego magazynu znajdą Państwo na naszej stronie
internetowej.
www.kulturprozess.com

Tego rodzaju kurs umożliwia Państwu rozszerzenie swojej dotychczasowej wiedzy
z konkretnego obszaru tematycznego. Raz bądź dwa razy w tygodniu w godzinach
popołudniowych mogą Państwo zdobywać wiedzę np. z historii Niemiec na
przełomie XX i XIX wieku bądź z kreatywnego pisania, konkretne zagadnienia
gramatyczne aż po sam trening konwersacyjny języka Niemieckiego.
Kursy przygotowujące do egzaminów
Oprócz ogólnych przygotowań do rożnych egzaminów językowych oferujemy
również kursy przygotowujące do Test DaF i DSH które na późniejszym etapie
same egzaminy (Test DaF i DSH) będą przeprowadzane na uczelniach wyższych.
Wycieczki klasowe
Mają Państwo okazje połączyć wycieczkę klasową do Berlina z nauka samego
języka niemieckiego. Pobyt w Berlinie połączony z nauką umożliwi uczniom
waszych szkół posługiwanie się językiem niemieckim w codziennych sytuacjach
podczas zwiedzania. W ten sposób mogą państwo nabyć nowe słownictwo jakie
stosuje się jako język potoczny.
Kurs dla Firm
Nasi wyspecjalizowani Nauczyciele podejmą się również współpracy z pracownikami Państwa Firmy i przeprowadzą wedle życzeń rozmowę telefoniczną/
profesjonalna Konwersację bądź przeprowadzą prezentację Firmy w określonym
wedle Państwa języku.

NASZ SERWIS
Oferujemy Państwu pomoc w znalezieniu Mieszkania oraz w razie potrzeby
odbieramy również z Lotniska. Sprachenatlier oferuję również uczestnikom
Kursów wypożyczenie rowerów na jeden dzień bądź dłużej, dla chcących zwiedzić
Berlin rowerem.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek Pytań dotyczących
mieszkania i życia w Berlinie. Mogą państwo śmiało zadawać pytania per E-mail ,
telefonicznie bądź osobiście w naszym Instytucie. Nasz zespół posługuje się
wieloma językami jakimi są: Niemiecki, Angielski, Francuski, Włoski , Japoński,
Grecki, Rosyjski. Hiszpański i Turecki.

Jesteśmy wiecej niż szkołą językową

Kursy Popołudniowe

