
ОГЛЯД КУРСIB
Перші кроки в Австрії
Щоденний онлайн-курс мови на різних рівнях для самостійного
навчання та практики.

Безкоштовно доступний на сайті:
sprachportal.integrationsfonds.at

Навчальна допомога для самоосвіти
Різні навчальні матеріали, навчальні посібники та онлайн-вправи для
самостійного навчання, практики та підготовки до курсів і можливо
екзаменів.

Безкоштовно доступні на мовному порталі сайту Австрійського
інтеграційного фонду (ÖIF): sprachportal.integrationsfonds.at

Привіт у Верхній Австрії

Мета: початкова орієнтація у Верхній Австрії, спілкування
на побутові теми (Які органи влади? Як працює шкільна система
та система охорони здоров’я у Верхній Австрії? Покупки, пошук шляху та
інше…), підготовка до будь-яких подальших курсів.

•  для українців з «блакитною карткою» від 15 років
•  жодні попередні знання мови не потрібні
•  безкоштовно (фінансується державою Верхня Австрія)
•  початок занять в будь-який момент

Формат курсу: 36 навчальних одиниць
Тривалість: від 4 до 8 тижнів
безкоштовно (фінансується державою Верхня Австрія)

ДЕ? Місця розташування курсів, у всіх регіонах.

Усі дати на сайті www.ooe.gv.at/ukraine-deutschkurs відповідних
провайдерів. Реєстрація безпосередньо у організатора курсів.

інші провайдери

Початок

Початок

ЩОДЕННЕ СПІЛКУВАННЯ

Програма курсів німецької мови
для переміщених українців



Привіт у Верхній Австрії - семінар на замовлення
для громад та волонтерських ініціаторів

Якщо є відповідна потреба та попит, громади та волонтерські
ініціатори можуть замовити курс «Привіт у Верхній Австрії» та
провести його на місці для українців, підключивши одну з організацій,
що надає курси.

Курс безкоштовний, держава Верхньої Австрії покриває витрати на
тренерів та навчальні матеріали.

Кількість учасників на початку курсу: мінімум 10 і максимум 16 осіб
Замовити курси можна за електронною адресою
ukraine-deutschkurs@ooe.gv.at

Anbieter weitere

    Mама вивчає німецькумову

Запропоновано Інститутом міжкультурної педагогіки при центрі
освіти для дорослих у Верхній Австрії

Мета: набуття/удосконалення знань німецької мови, підвищення
самооцінки, покращення спілкування з дитячими навчальними закладами,
мотивація до подальшого навчання

•    Пропозиція в першу чергу для матерів, які мають дітей,
     незалежно від їх статусу та походження
•  Попередні знання мови не потрібні
•  Початок занять в будь-який момент у випадку наявності вільних місць
•  З екскурсіями та навчальними модулями
•  При потребі, догляд за дітьми

Формат курсу: як правило, 1 раз на тиждень; 2 учбових заняття
Тривалість: цілий (шкільний) семестр
Витрати: € 10 збір на покриття власних коштів (фінансується державою Верхня Австрія
та муніципалітетами)

ДЕ? У вибраних громадах Верхньої Австрії.

Реєстрація електронною поштою deutschkurs@vhsooe.at

ЩОДЕННЕ СПІЛКУВАННЯ
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інші провайдери



Стартовий пакет німецької
Курси німецької мови від A1 до C1

Мета: інтенсивне оволодіння мовою, ÖIF-Тест

•  Пропозиції доступні на різних мовах
•  Для українців з «блакитною карткою», тих, хто має право на притулок,
 тих, хто має право на додатковий захист, шукачів притулку.

Формат курсу:
•  160 навчальних занять або 240 навчальних занять

безкоштовно (фінансується Австрійським інтеграційним фондом тa ÕIF)

ДЕ? В основному в районних столицях. Якщо є достатньо бронювань з тим же
рівнем мови, це також можливо в інших громадах.

Зареєструйтеся безпосередньо в ÖIF за електронною поштою
ukrainehilfe@integrationsfonds.at або за телефоном +43 1 715 10 51 - 120.

Курси німецької мови для інтеграції

Мета: інтенсивне вивчення мови, ÖIF- iспит (екза́мен)

•  Пропозиції доступні на різних мовах
•  Для учасників, які хочуть інтенсивно вивчати німецьку мову
     і якщо протягом 4-6 тижнів немає відповідного початкового курсу.

Формат курсу:
•  75 навчальних занять, кожний модуль; 2 модулі на один мовний
рівень
•  В наявності денні та вечірні курси

безкоштовно (фінансується Австрійським інтеграційним фондом - ÖIF)

ДЕ? В основному в столицях округів.
      Реєстрація безпосередньо в Інституті професійної підготовки Верхньої Австрії BFI
      та центрах освіти для дорослих Верхньої Австрії VHS OÖ.

    Німецька мова для ринку праці

Курси державної служби зайнятості (AMS) пропонуються для цільової групи шукачів праці,
щоб швидко створити знання німецької мови для працевлаштування - курси базуються на
наявних попередніх знаннях, а також несуть інформацію, стосовно конкретної професії.

Розподіл та реєстрація на курси відбувається після попередньої реєстрації у державній
службі зайнятості AMS.
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