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Németország fővárosa, egyben önálló tartomány 
is, amely 3,4 millió lakosával az ország legné-
pesebb és és kiterjedésében is legnagyobb 
települése.
Története során többször volt a német államok 
fővárosa, majd 1871 és 1918 között a Német 
Császárság, 1945 és 1989 között az NDK, 1990-
től az egyesült Németország fővárosa.
Berlin mindig kivételes város volt, sőt a berlini fal 
ledöntése és a német újraegyesülés még vonzóbbá 
tették. Egykor Európa megosztottságának 
szimbóluma volt, ma pedig ez a metropolisz 
Kelet- és Nyugat-Európa között az egyik 
legfontosabb összekötő kapocs.

Az iskola az egykori Kelet- és Nyugat Berlint 
összekötő útvonalon, Berlin-Mitte kerületben, egy 
új épületben található. Gyalog elérhető innen az 
Unter den Linden, a Reichstag, a Brandenburgi-
kapu vagy az Alexanderplatz.
Az ízlésesen berendezett iskola minden technikai 
berendezést felvonultat a tanórákon, és ezek 
használhatóak az órák utáni önálló tanuláshoz is. 

A majd négymilliós Berlin mindig kivételes város volt, sőt a berlini 
fal ledöntése és a német újraegyesülés még vonzóbbá tették a 
várost, amely egykor Európa megosztottságának szimbóluma volt.
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Iskola: 
Berlin 1. nyelviskola
Kurzusok/heti óraszám: 
(45 perces órák)
A kurzus: 20 tanóra ált. német
B kurzus: 24 tanóra ált. német
C kurzus: 28 tanóra ált. német
D kurzus: 30 tanóra üzleti 
német

Csoportlétszám: 
maximum 15, átlag 11 fő
Nyelvi szintek: minden 
szinten oktatnak

Kezdési időpontok: 
minden hétfőn
Teljesen kezdők kezdési 
időpontjairól kérjük, 
érdeklődj!
Vizsgázási lehetőség:
4 hetes tanfolyamtól nemzet-
közi nyelvvizsga tehető. 

Szállás: családoknál:                                                             
egy- vagy kétágyas szobában, 
reggelivel vagy félpanzióval

 - vagy kollégiumban, 
ifjúsági szállóban is 
lehetséges, egy- vagy kétágyas 
szobában önellátással vagy 
reggelivel.

Szobabérlés: lehetséges az 
iskola által bérelt lakásban is, 
egyágyas szobában, 
önellátással (ez a legolcsóbb 
szállás megoldás)

További kurzusok:
- Nemzetközi iskolaév (20, 24, 
32, 40, 48 hetes kurzusok)
- Magánórák csoportos 
tanfolyammal kombinálva 
(heti 4-15 magánóra)
- Szuperintenzív (napi 4-8 
vagy akár 9-12 magánórával)
- Egyetemi és nyelvvizsga 
előkészítő
- Kinntartózkodás családoknál 
tanfolyam nélkül, igény 
szerint magánórákkal
- Nyelvkurzus + nem fizetett 
szakmai gyakorlat (min. 4-8 
hét tanfolyam + min. 2 hónap 
szakmai gyakorlat)
- Nyári ifjúsági 
nyelvtanfolyamok családi 
vagy kollégiumi elhelyezéssel
- Középiskolai szemeszter / 
tanév Németországban
- Nyelvtanulás a tanár 
otthonában
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