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Ανοιχτό Πανεπιστήμιο - Συνεχιζόμενη επιμόρφωση και Διαχείριση εκπαίδευσης

Volkshochschule
Offenbach am Main

Εκμάθηση
Γερμανικών

στo vhs Offenbach

Εκμάθηση Γερμανικών
Το vhs Offenbach προσφέρει πολλά σεμινάρια
εκμάθησης Γερμανικών. Πραγματοποιούνται πρωινές
ώρες, μεσημέρια και απογεύματα.

Σεμινάριο Γερμανικών
Επίπεδα γνώσης: A1, A2, B1, B2, C1, C2 (GER)

Σεμινάρια ενσωμάτωσης
Αυτά τα σεμινάρια αποτελούνται από:
•

600 διδακτικές ώρες Γερμανικών

•

Εξέταση Γερμανικών για μετανάστες (A2-B1)

•

Σεμινάριο προσανατολισμού με 100 διδακτικές
ώρες (κουλτούρα της χώρας, πολιτική, ιστορία,
ζωή στη Γερμανία)

•

Εξέταση «Ζωή στη Γερμανία»

Υπάρχουν επίσης ειδικά σεμινάρια ενσωμάτωσης:

ABC Σε σεμινάρια για αλφαβητισμό μαθαίνετε το αλφάβητο,
καθώς και να διαβάζετε και να γράφετε στα Γερμανικά.

Τα σεμινάρια γυναικών είναι σεμινάρια στα Γερμανικά
μόνο για γυναίκες. Παρέχεται δωρεάν φύλαξη για
παιδιά (έως 14 ετών) κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Σεμινάρια επαγγελματικής γλώσσας
(DeuFöV)
Μαθαίνετε Γερμανικά για τον επαγγελματικό τομέα (B2).

Δήλωση - Βήμα προς βήμα

1.

Τηλεφωνήστε μας. Κλείστε ένα ραντεβού
για συνέντευξη:
069 8065 3142.
Μπορείτε να μας καλέσετε τις εξής ημέρες
και ώρες:
Δευ, Τρ, Πεμ, Παρ 09:00 - 12:00
Δευ, Πεμ 14:00 - 16:00

2.

Ελάτε στο συμφωνημένο ραντεβού στο vhs, Berliner
Straße 77, 63065 Offenbach.
Θα δούμε τα έγγραφά σας.
Θα πρέπει να έχετε μαζί σας τα εξής έγγραφα:
•

Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο πιστοποίησης
ταυτότητας (πρωτότυπο)

•

Άδεια συμμετοχής σε σεμινάριο ενσωμάτωσης
(εάν υπάρχει)

•

Υποχρέωση συμμετοχής σε σεμινάριο
ενσωμάτωσης (εάν υπάρχει)

Πρέπει επίσης να δώσετε τα εξής στοιχεία:
•
•
•
•

Επώνυμο
•
Διεύθυνση e-mail
Όνομα
•
Ημερομηνία γέννησης
Διεύθυνση
•
Αριθμός τηλεφώνου
Εντολή άμεσης χρέωσης SEPA (IBAN, BIC)

3.

Έπειτα θα κάνετε ένα τεστ γλώσσας.
Θα βρούμε το κατάλληλο σεμινάριο για εσάς.
Θα έρθετε τις ώρες των μαθημάτων στο vhs.

5.

Μετά το σεμινάριο, θα λάβετε πιστοποιητικό
συμμετοχής στο σεμινάριο.

Τα σεμινάρια ενσωμάτωσης
αναγνωρίζονται και προωθούνται
από την ομοσπονδιακή υπηρεσία
ένταξης και μετανάστευσης
(BAMF).
Με άδεια από την BAMF
πληρώνετε λιγότερα.

Αξιολογήσεις
Προσφέρουμε τις ακόλουθες αξιολογήσεις
και εξετάσεις για τη γερμανική γλώσσα:
•

Εξέταση πολιτογράφησης /
Εξέταση «Ζωή στη Γερμανία»

•

telc Γερμανικά A1, B1, B2, C1

•

telc Γερμανικά B1-B2 Pflege (για νοσηλευτές)

•

Εξέταση Γερμανικών για μετανάστες
(DTZ, εξέταση ολοκλήρωσης σεμιναρίου
ενσωμάτωσης)

Εάν έχετε ήδη συμμετάσχει σε κάποιο σεμινάριο,
δηλώστε το. Διαφορετικά, χρειάζεται προηγουμένως
σχετική συμβουλευτική.
Όλες οι ημερομηνίες εξετάσεων παρατίθενται στη
διεύθυνση www.vhs-offenbach.de.

Στο vhs Offenbach μπορείτε,
εκτός από Γερμανικά, να μάθετε
πολλές άλλες γλώσσες. Επίσης
υπάρχουν εκδηλώσεις για θέματα επαγγελματικού
προσανατολισμού, για την υγιεινή ζωή και τα σπορ.
Επίσης σε εμάς μπορείτε να αποκτήσετε γνώσεις
για τον χειρισμό υπολογιστών και smartphone
ή για την ανατροφή των παιδιών. Υπάρχουν
πολλές ακόμη προσφορές για γνώσεις που σας
υποστηρίζουν στην καθημερινή σας ζωή.
www.vhs-offenbach.de
069 8065 3142
vhs@offenbach.de
vhs Offenbach, Berliner Straße 77,
63065 Offenbach a. M.
Μετάβαση με λεωφορείο και τρένο
Στάση: Κεντρική αγορά Offenbach, Δημαρχείο
Offenbach
Λεωφορείο: 101, 102, 103, 104, 105, 106,
120, OF 30, F-41, 551, 661
S-Bahn: S1, S2, S8, S9
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