Kto prowadzi kursy i kto zajmuje się
w tym czasie dziećmi?
Osoby prowadzące kurs językowy oraz zajmujące
się w tym czasie dziećmi są najczęściej obcokrajowcami.
Nauczyciele i wychowawcy biorą udział w szkoleniach, w których podwyższają swoje fachowe,
metodyczne oraz społeczne kompetencje.

Polnisch
				
Adres kontaktowy

Pozostają oni w ścisłym kontakcie
z istniejącymi, tematycznie spokrewnionymi
instytucjami.

Miasto Brunszwik (Stadt Braunschweig)
Fachbereich Soziales und Gesundheit
Büro für Migrationsfragen
Auguststraße 9-11
38100 Braunschweig

Osoby zajmujące się dziećmi dokształcają się z
zakresu pedagogiki, metodyki oraz dydaktyki.

Koordynator projektu

Szkolenia osób prowadzących kursy

Mona Firley
Tel.: 0531 470-7361
Fax.: 0531 470-7310

VHS Braunschweig GmbH
Alte Waage 15
38100 Braunschweig

Pokój: 101
E-Mail: sprachkurse@braunschweig.de

Szkolenia opiekunów dzieci
Haus der Familie GmbH
Kaiserstraße 48
38100 Braunschweig

Język niemiecki
Kursy językowe dla dorosłych

Oferta wsparcia w nauce języka dla
dorosłych
Biuro pomocy dla migrantów miasta Brunszwik
(Büro für Migrationsfragen des Sozialreferates
der Stadt Braunschweig) oferuje we współpracy
z Volkshochschule Braunschweig GmbH pomoc
w nauce języka niemieckiego dla osób dorosłych
różnego pochodzenia. Kursy te mają poziom dopasowany do umiejętności uczniów oraz są zorientowane na praktyczne wykorzystanie języka niemieckiego w życiu codziennym. Chodzi tu głównie o
odnalezienie się w sytuacjach dnia powszedniego:
• Jak mam się zapytać w piekarni, ile kosztuje chleb?
• W jaki sposób mogę się dowiedzieć, który autobus
jedzie do dworca głównego?
• Jak można otworzyć konto w banku?
• Jak zadzwonić do lekarza w sprawie ustalenia ter
minu wizyty?

Co mają na celu te kursy?

Gdzie będą w tym czasie Państwa dzieci?

• polepszenie znajomości języka
• przygotowanie do bardziej wymagających
kursów/ kursów integracyjnych

Podczas Państwa zajęć językowych wasze
najmłodsze pociechy będą w tym samym budynku
pod opieką wykwalifikowanych opiekunek.

• polepszenie komunikacji między rodzicami,
dziećmi, wychowawcami i nauczycielami

Ile kosztuje taki kurs?

• nauczenie języka niemieckiego do użytku w życiu
codziennym

Jak długo trwa jeden kurs?
Jeden kurs obejmuje w sumie 72 godziny.
Kursy trwają 2-3 miesiące.
Można uczestniczyć maksymalnie w 3 kursach.

• mieszkacie Państwo dosyć długo w Niemczech,
ale z różnych powodów nie odwiedziliście jeszcze
żadnego kursu językowego?
• nie możecie iść na kurs językowy, ponieważ opie
kujecie się swoimi dziećmi?
• jesteście tutaj krótko i chcecie zaznajomić się z
językiem niemieckim?
Jeśli tak, to te kursy są właśnie dla Was!

Opieka nad dziećmi sprawowana jest za darmo.

Jak często odbywa się kurs?
1-2 razy w tygodniu przez 2-3 godziny.
W trakcie ferii szkolnych kursy NIE odbywają się.

Gdzie odbywa się kurs?
Dla kogo skierowane są te kursy?

Całkowity koszt uczestniczenia w kursie (72 godziny) wynosi 25 € w tym są juz wliczone koszty
materiałów do nauczania.
Jeżeli chcecie Państwo uczestniczyć w kilku kursach,
każdy kolejny kosztuje 25 €.

Na kursy można chodzić w różnych częściach
miasta. Będziemy gościć w szkołach, przedszkolach,
stowarzyszeniach, centrach rodzinnych i różnych
innych instytucjach.
Bliższe informacje na temat dokładnych miejsc
spotkań otrzymacie Państwo u pani Firley
(patrz: osoba kontaktowa).

Jak duża jest grupa kursantów?
W kursach uczestniczą mieszane grupy w liczbie
7-12 osób, w ramach wyjątku możemy również
utworzyć grupy składające się tylko z kobiet oraz
tylko z mężczyzn.

Przy regularnym uczęszczaniu
otrzymacie Państwo na koniec kursu
zaświadczenie o odbyciu kursu językowego.

Osoba kontaktowa i zapisy
Mona Firley
Auguststraße 9-11
38100 Braunschweig
Zimmer: 101
Tel.: 0531 470-7361
Fax.: 0531 470-7310
E-Mail: sprachkurse@braunschweig.de

