Iberika Sprachschulen
Aprender alemão em Berlim - Iberika Sprachschulen

Aprender alemão em Berlim É muito comum ouvir dizer que o alemão é uma língua difícil,

mas permita-nos demonstrar o
contrário: aprender alemão connosco é divertido. Os nossos grupos pequenos facilitam o convívio entre
os participantes. Os nossos professores possuem formação académica em Didáctica e esforçam-se
para que as suas aulas sejam divertidas e diversificadas.
Sentimos que o bem-estar dos nossos alunos em Berlim é da nossa responsabilidade, por isso, para
além dos nossos cursos, oferecemos ajuda prática no dia-a-dia, organizamos a estadia do aluno e os
programas culturais, ajudamo-lo a entrar em contacto com organismos oficiais e estamos sempre ao
dispor para esclarecer dúvidas pessoais. Isto é o que oferecemos tanto aos alunos que desejam
combinar a sua visita a Berlim com um curso de língua, como aos que emigram para a Alemanha por
um período prolongado. Os nosso cursos adaptam-se individualmente às necessidades dos nossos
clientes. Aqui pode encontrar mais informação sobre o nosso método de trabalho.
Se vem de férias à grande cidade de Berlim e deseja aprender alemão ao mesmo tempo, estará em
boas mãos connosco. Com os nossos cursos intensivos irá melhorar os seus conhecimentos básicos
em pouco tempo. Além disso, terá a possibilidade de ficar com mais alunos no alojamento que temos à
disposição. Preparar-lhe-emos também um programa cultural ao seu gosto para que a sua estadia em
Berlim se converta numa experiência inesquecível. Ler mais
Para os estrangeiros que desejem permanecer na Alemanha, oferecemos cursos de integração, uma
medida do Gabinete Federal para a Migração e os Refugiados (Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge). Connosco poderá participar em cursos de 600 horas, em "cursos de orientação" de 30
horas em grupos especialmente pequenos e realizar os exames respectivos. Ler mais
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