
Курси німецької мови в Пенцбергу (станом на 3.05.2022) 

Курси німецької мови викладачами- волонтерами: 

Католицька церква Steigenberg: Пон. 9:30 ,з групою по догляду за дітьми. 

Католицька церква Steigenberg: Сер. 9:30 , без групи по догляду за дітьми. 

Безкоштовно. Реєстрація за номером : 0152 27 111 610 

В сімейному центрі ,,Ноїв Ковчег‘‘: по п´ят.(початок курсу 22.04 з 15.00-17.00), з групою 

подогляду за дітьми. В наявності є декілька вільних місць .За попередньою реєстрацією. 

Безкоштовно. 

Контакти: : Info@familienzentrum-arche-noah.de, тел. 08856/60 89 23-0, www.familienzentrum-

arche-noah.de 

Курси німецької мови на основі загальноосвітньої школи(Volkshochschule ) в 

Пенцбергу: 

Volkshochschule пропонує 4 курси німецької мови в Пенцбергу: в пасажі місцевої Ратуші та в 
середній загальноосвітній школі. Ще  планується 5-ий  ранковий курс. Витрати :включаючи 
навчальні та робочі книжки (зошити) 20 євро з людини. 
 
Початок: Пон.25.04.22, 3 x в тиждень. Пон,Сер,Четв, 15:00-16:30, 15 x (вільних місць немає!!!) 
Продовження : Сер. 01.06.2022, 2x в тиждень, Пон. Сер., 15:00-16:30, 14 x 
Початок: Четв. 05.05.2022, 2x в тиждень, Вівт. Четв., 13:30-15:30, 18 x  (вільних місць немає!!!) 

Початок: Четв. 05.05.2022, 2x в тиждень, Вівт.,Четв. 18:30 – 20:30, 20 x (вільних місць немає!!!)  

Bernried,початок: Вівт. 10.05.2022, 2x в тиждень, 18:30 – 20:30, 15 x  

Контакти:  

Volkshochschule Penzberg, тел. 08856 3615, info@vhs-penzberg.de, www.vhs-penzberg.de. 

За потреби  в подальших ранкових  та післяобідніх курсах пишіть нам на емейл ! 

 

Інтеграційні курси: 

Освітній коледж "Bildungskolleg Weilheim“пропонує інтеграційний курс в Пенцбергу, в 

приміщенні сімейного центру,, Ноїв Ковчег‘‘за адресою-Im Thal 6 . Курс проходитиме  4 рази на 

місяць зранку, всього 600 навчальних годин (без групи по догляду за дітьми). Мова йде про 

офіційний курс A1 Федерального відомства у справах міграції та біженців -„Bundesamts für 

Migration und Flüchtlinge“  (BAMF).Цей курс надає можливість отримати офіційно визнаний 

мовний сертифікат. Відвідування курсу безкоштовне. Для цього потрібний дозвіл- 

Berechtigungsschein. На даний момент обробка документів складає приблизно 4 тижні. Тому 

можна самостійно подати  заяву з супроводжуючим формуляром та  копією 

Fiktionsbescheinigung надіславши їх до  Федерального відомства у Мюнхені : Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge, Streitfeldstr. 39, 81673 München. 

 Після отримання ,,Berechtigungsschein´´ необхідно отримати дату для реєстрації на курс в 

Освітньому коледжі в Вальгаймі за тел. 0881 92751016. Курси почнуться після достатнього 

набору учасників. 
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