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Deutsch lernen
Sie leben in Deutschland 
und möchten in kurzer Zeit gut 
Deutsch sprechen können? 
Wir helfen Ihnen gerne!

Trier

Вивчення німецької мови 
Ви проживаєте в Німеччині і 
хотіли б за короткий час  
добре розмовляти німецькою?  
Ми раді Вам допомогти!

Spezialist im Bereich 
„Deutsch als Fremdsprache“ 

Finanziell gefördert durch   

das Bundesamt für  Migration  

und Flüchtlinge (BAMF)

 DEUTSCH LERNEN
Вивчення німецької мови

www.euro-schulen.de/trier



Приходьте до нас!
Ми є надійними партнерами:
•  50-річний досвід роботи в  

більш ніж 100 місцях,
•  школи розташовані в центрі,
•  кваліфіковані та досвідчені 

викладачі,
•  актуальні навчальні матеріали,
•  індивідуальна консультація  

та підтримка

Ми отримали дозвіл від Федерального 
відомства з питань міграції та 
біженців (BAMF) на проведення 
інтеграційних курсів. У багатьох 
випадках Федеральне відомство 
з питань міграції та біженців несе 
значну частку витрат на курси - 
часто може покрити всю вартість. Ми 
будемо раді надати Вам консультацію 
та підтримати Вашу заявку!

www.euro-schulen.de  
www.integrationskurs.de

Ukrainisch

Наша пропозиція по курсам 
також для приватних платників

Інтеграційні курси 
Програма:
a) Курс німецької мови 
різні пропозиції:
•  тест на визначення рівня володіння мовою для інтеграції  

з урахуванням потреб у мовний курс, розділений на модулі 
по 100 годин кожен,

•  загальний інтеграційний курс  
(зазвичай до 600 академічних годин),

•  спеціальні курси відповідно до цільової групи: для жінок, 
батьків, молоді і курси навчання писемності  
(зазвичай до 900 академічних годин),

•   спецкурси відповідно до швидкості навчання: інтенсивний  
курс (400 академічних годин), курси для підвищення рівня 
знань (900 академічних годин).

b) Ознайомчий навчальний курс
•  зазвичай додатково 100 академічних годин  

(інтенсивний курс розрахований на 30 академічних годин),
•  інформація про правову систему, історію та культуру,
•  матеріал, пов’язаний із життям, наприклад, із цінностями  

у Німеччині.
c) Іспити
•  тест на знання німецької мови для іммігрантів DTZ 

(розширений іспит до рівня володіння мовою B1 відповідно 
до Міжнародної європейської системи оцінки мовних знань),

• тест: «Життя в Німеччині».
d) Повторення
•  Якщо Ви не склали іспит на знання німецької мови для 

іммігрантів DTZ, у Вас є можливість пройти до 300 академічних 
годин мовного курсу, а потім скласти новий іспит. 

Спеціальний підготовчий курс 
Пропозиції щодо інтенсивної підготовки до іспиту на знання 
німецької мови для іммігрантів DTZ (розширений іспит до рівня 
володіння мовою B1 відповідно до Міжнародної європейської 
системи оцінки мовних знань)

За фінансової підтримки 

Федерального відомства з питань 

міграції та біженців (BAMF)

www.euro-schulen.de  
www.integrationskurs.de

Finanziell gefördert durch   

das Bundesamt für  Migration  

und Flüchtlinge (BAMF)

 
Unser Kursangebot

Kommen Sie zu uns! 
Wir sind der  richtige Partner für Sie:
•  seit 50 Jahren Erfahrung,  

an über 100 Standorten,
• zentral gelegene Schulgebäude, 
•  qualifizierte und erfahrene Lehrkräfte, 
• aktuelle Lehrmaterialien, 
•  individuelle Beratung und Betreuung.

Wir sind vom Bundesamt für Mi gra tion und 
Flüchtlinge (BAMF) für die Durchführung 
der Inte gra tionskurse zugelassen. Das 
BAMF trägt in vielen Fällen einen hohen 
Anteil der Kurskosten – oft ist eine gesam-
te Kostenübernahme mög lich. Wir be raten 
und unterstützen Sie gerne bei Ihrer An-
tragstellung!

Integrationskurs
bestehend aus:
a) Sprachkurs Deutsch
verschiedene Angebote:
•  Einstufungstest zur bedarfsgerechten Eingliederung in den  

Sprachkurs, gegliedert in Module à 100 Unterrichtsstunden,
•  Allgemeiner Integrationskurs  

(in der Regel bis zu 600 Unterrichtsstunden),
•  Spezialkurse nach Zielgruppe: Frauen-, Eltern-, Jugend- und  

Alphabetisierungskurse (in der Regel bis zu 900 Unterrichtsstunden),
•  Spezialkurse nach Lerntempo: Intensivkurse (400 Unterrichtsstunden), 

Förderkurse (900 Unterrichtsstunden).
b) Orientierungskurs
•  in der Regel zusätzlich 100 Unterrichtsstunden  

(im Intensivkurs 30 Unterrichtsstunden),
• Informationen u. a. zur Rechtsordnung, Geschichte und Kultur,
• lebensweltbezogene Inhalte, u. a. zu Werten in Deutschland.
c) Prüfungen
•  Deutsch-Test für Zuwanderer DTZ (skalierte Prüfung bis Sprachniveau 

B1 nach dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen GER),
• Test: „Leben in Deutschland“.
d) Wiederholungen
•  bei Nichtbestehen der Prüfung DTZ besteht die Möglichkeit,  

bis zu 300 Unterrichtsstunden des Sprachkurses zu wiederholen –  
mit anschlie ßender erneuter Prüfung.

Spezieller Vorbereitungskurs
Angebote zur intensiven Vorbereitung auf den Deutsch-Test  
für Zuwan derer DTZ (skalierte Prüfung bis Sprachniveau B1  
nach dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen GER)

auch für Privatzahler

Deutsch


