
 

 

Інтеграційні курси
 

Мовний курс  
та орієнтаційний курс

dasJOBKONZEPT
Ernst-Giller-Straße 20 A, 35039 Marburg

Telefon 06421 59072-56 
info@dasjobkonzept.de
www.dasjobkonzept.de

Автобусні маршрути:
Усі автобусні маршрути, що зупиняються на 
головному залізничному вокзалі. До Ernst-Gil-
ler-Straße 20 A від головного вокзалу можна дійти 
пішки приблизно за 5 хвилин.

Де можна знайти dasJOBKONZEPT ?
Ernst-Giller-Straße 20 A, 35039 Marburg

Хто надає інформацію? 
Petra Diegel-Manz - Петра Дігель-Манц 
Birgit Uellner - Біргіт Уелльнер
Rita Neidhardt - Ріта Нейдхардт   
dasJOBKONZEPT
елефон: 06421 59072-56
елефон: 06421 59072-55
Електронна пошта: info@dasjobkonzept.de

Хто може взяти участь? 
В інтеграційних курсах можуть брати участь 
іноземці, етнічні німецькі іммігранти, особи, 
які мають право на притулок, і біженці.

Учасники зазвичай отримують звільнення від 
витрат від Федерального відомства у справах 
міграції та біженців.

Коли розпочинаються курси?
Дати початку занять Ви можете знайти 
на нашій домашній сторінці або 
зателефонувавши за номером 
06421 59072-56.

Як довго тривають курси?
Мовні курси (600 годин) та орієнтаційний 
курс (100 годин) проводяться 5 днів на 
тиждень по 4 академічні години.

© OpenStreetMap-Mitwirkende



Курси

Інтеграційні курси призначені для 
іноземців, етнічних німецьких іммігрантів, 
мешканців притулку та біженців. На курсах 
учасники вивчають німецьку мову та 
знайомляться з мовами життя у Німеччині. 

Мета полягає в тому, щоб іммігранти були 
в змозі впоратися зі своїм повсякденним 
життям без сторонньої допомоги. Це має 
покращити життєві перспективи учасників 
у Німеччині та їхні шанси на ринку праці.

Інтеграційний курс включає мовний курс 
та орієнтаційний курс і становить загалом 
700 навчальних годин.

Зміст

На мовному курсі за допомогою 
повсякденних тем викладаються базові 
знання німецької мови.

Теми мовного курсу
• Особисті стосунки та контакти
• Покупки
• Проживання
• Гроші
• Здоров’я - хвороба
• Середовище школа-робота
• Дозвілля
• Поточні події

Як Ви будете вчитися?
• Заняття у групі з аналогічними базовими 
знаннями

Зміст

Орієнтаційний курс дає додаткові знання 
із соціально значущих тем.
Орієнтаційний курс покликаний 
допомогти учасникам навчитися краще 
орієнтуватися у німецькій державі та 
суспільстві.

Теми орієнтаційного курсу

• Правова система

• Історія – виникнення та розвиток 
   Федеративної Республіки Німеччина

• Культурне життя у Німеччині

META Мовний курс Орієнтаційний курс

ІНТЕГРАЦІЯ 
ПОЧИНАЄТЬСЯ 

З МОВИ!


