
17.04.2023 до 13.07.2023

КУРС  
НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

ТА 

АКТИВАЦІЯ ДЛЯ 

РИНКУ ПРАЦІ

(823-211-22)

Графік і модулі 
FREISING

Інформація та реєстрація 
Вся інформація та запис на консультацію:

ІМ‘Я: Frau Verena Berthold

ТЕЛЕФОН: 08161 14638-0

ЕЛЕКТРОННА 
ПОШТА: team.freising@ipb-landshut.de

08161 14638-0

Адреса 
Erdinger Straße 84, 85356 Freising
Автобусна лінія 511, 622, 624, 641. 
Зупинка Katharina-Mair-Straße

Сертифікат 

Після закіннчення цього курсу ви отримаєте 
сертифікат про участь.

Перспектива 

Чи бажаєте ви покращити свої загальні та 
пофесійні знання німецької мови та бути 
індивідуально підготовленими до виходу на 
ринок праці? Тоді почніть разом з нами та 
вдосконалюйте свої професійні навички. 

Модуль німецька мова 1: 4 тижні

Модуль німецька мова 2: 4 тижні

Активаційний модуль 4 тижні

Час навчання: З понеділка по п‘ятницю  
  з 08:00 до 12:15

Будь ласка, зателефонуйте 
заздалегідь для призначення 

зустрічі: Цей курс німецької мови затверджено під:

номер курсу: 01 603 1700787/074-075-076



Огляд тем 

Базовий курс німецької мови 

 ■ Оновлення наявних мовних навичок

 ■ Вправи для загальної лексики,  
граматики та орфограії

 ■ Заповнення формулярів та інших  
документів

 ■ Листування та телефонні дзвінки

 ■ Розширення словникового запасу:  
читання та розуміння текстів у 
професійному контексті

 ■ Розмова (фахові розмови на  
підприємстві, з колегами) 

Метою курсу німецької мови з активацією для 
ринку праці є надання знань німецької мови, 
пов’язаних з роботою та індивідуальна підтримка 
учасників з метою працевлаштування.

Можливе 100 % фінансування  
з центру зайнятості.

Для цього ми 
пропонуємо 

 ■ Оптимальні умови навчання в невеличкій 
групі

 ■ Постійна педагогічна підтримка

 ■ Очне навчання з постійною присутністю 
досвідченого викладача

 ■ Цілеспрямоване ознайомлення з місцевим 
ринком праці та навчання 

 ■ Інформація про регіональний ринок праці

 ■ Навчання комп‘ютерним навичкам

 ■ Соціальні навички

 ■ Загальні знання

 ■ Підтримка у використанні баз даних по 
пошуку роботи і навчанню

 ■ Конфліктний тренінг (вдалі стосунки  
з колегами та начальством)

 ■ Основи трудового права

 ■ Менеджмент часу 

 ■ Продовження та інтенсифікація  
вивченого з модуля 1 

Поглиблений курс німецької 
мови 

 ■ Консультування та коучинг при постановці 
професійних цілей

 ■ Відкриття професійних та особистих 
перспектив

 ■ Підтримка при пошуку роботи, включаючи 
контакти з роботодавцями

 ■ Оптимізація власного резюме

 ■ Допомога при отриманні відсутніх 
документів

 ■ Консультації та тренінг перед співбесідою 

Соціально-педагогічний 
супровід 

Модуль активації 

Отримайте ваучер на навчання  
у своєму центрі зайнятості.

©
 P

ix
ab

ay

17.04.2023 до 13.07.2023


