
ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ВЧИТЕЛІВ З УКРАЇНИ 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТИПЕНДІАТОК ТА 

СТИПЕНДІАТІВ 

Ви - вчитель/-ка з України та щойно 

прибули до Німеччини? Соеїпе-Іп51ЕЙОЇ 

пропонує викладачам усіх шкільних 

предметів з України програму 

підтримки. Метою програми є 

підготовка до роботи в німецьких 

школах. 

У функції запрошених викладачів Ви 

допомагатимете українським 

школярам інтегруватися в шкільне 

життя в Німеччині. Ви маєте 

забезпечити, щоб жоден учень не 

лишився поза увагою і зміг 

навчатися разом з усіма. Програма 

допоможе Вам покращити свої знання 

німецької мови та методичні навички. 

ВАС ЗАЦІКАВИЛА ПРОПОЗИЦІЯ? 

  
МОВНІ КУРСИ ТА ОНЛАЙН-СЕМІНАРИ 

Програма починається з вивчення 

німецької мови в груповому онлайн-курсі, 

який триватиме п'ять тижнів. Курс 

відбувається на навчальній платформі, де 

стипендіати під керівництвом тутора 

самостійно вивчають німецьку мову. Двічі 

на тиждень Ви будете зустрічатися на 

занятті у віртуальному класі з тутором та 

іншими учасниками курсу. 

Після цього Ви зможете самостійно 

закріпити свої мовні навички протягом 

трьох місяців за допомогою онлайн- 

тренінгу. У різноманітних форматах - з 

картинками, аудіозаписами, текстами та 

вправами - будете тренувати німецьку 

мову у повсякденних ситуаціях. 

До програми входить також серія 

методичних та інформаційних онлайн- 

семінарів, Які проводяться українською 

та/або німецькою мовою. Семінари 

проводитимуть спеціально підібрані 

експерти. Вам потрібно вибрати 

щонайменше три семінари, напр. 

«Креативний та діяльнісний підхід до 

навчання» або «Школи в Німеччині» тощо. 

Міпізїегіцт біг 
5спше ипа Віїаипе 

дез | ападе5 МогагНеіп-Уез5іЧаїеп 

ПРОЦЕДУРА ЗАПИСУ 

Запис в групу відбувається до 01.06.22 

на 4. гапаез5івіїв Зспиїізспе Іпіедгаїіоп. 

Після запису Ви отримаєте від Соєеїпе- 

Іп5їйШі вступний тест та запрошення до 

групи. 

Після закінчення курсу в групі Ви 

переходите до тренувального курсу 

ОДецізсі Тгаїпіпе Опіїпе., Інформація 

щодо реєстрації на цей курс буде 

надіслана Вам автоматично. Таким 

чином, Ви зможете тренувати свою 
німецьку мову протягом трьох місяців. 

Вже під час проходження мовного 

курсу Ви отримаєте перелік тем 

онлайн-семінарів та інструкцію щодо 

реєстрації на них. Виберете 

щонайменше три онлайн-семінари, які 

потрібно буде відвідати з червня по 

вересень 2022 р. 

Ви отримаєте підтвердження участі. 

Й ІК5ТІТИТ 
зргаєсте. КИ Дек й 

   

 



РЕОСВАММ ЕОВ МІШІ.КОММЕМЗ5(ІЕНВ)КВАЄТЕ АЦ5 ОЕВ ОКВАІМЕ 

ІМРОМАТІОМЕМ ЕОВ 5ТІРЕМОІАТ'ІММЕМ 

5іе 5іпа М/ЙКоптепе(Іепг)Кгаї аця дег 

УКкгаїпе упд пеу іп Деуїзспіапа? Даз 

соеїпе-Іп5ЕЙуї рієкеї еіїп Рговгатит ГОг 

|ергегіпплеп аїїег Еаспег ауз дег 

УКкгаїпе ап. Баз Ле! де5 Рговгатте ізі 

діе Могрегейупе ай дае Агреїї ап еїпег 

децізспеп 5сСПиІе. 

АЇІЗ5 МИКкогтеп5(Іепг)Кгаїї реєейеп 5іе 

Чіе Іпіеєгайіоп дег укгаїпі5спеп 

9сРііег'іппеп іп їпгеп 5СПОЇ- упд 

гегпайає. 5ієе вагапіїегеп, да55 а!/!є 

95спШегіппеп Апз5сСПіу55 Ппадаєп упа 

гетеїп5ат Їегпеп Коппеп. Да5 

Ргоєгатит Гогдегі Ійге 

ОеціспКкеппіліз5е упа Іпге теїподїзсп- 
дідакіїзспеп Котреїепгеп. 

5ІЕ НАВЕМ ІМТЕВЕЗ55Е? 

  
5РЕАСНКУВЗ5Е ОЮМО ОМІІМЕ-5ЕМІМАВЕ 

Оаз Реговгатт ревіпиі пі еіпет ГОпі- 

м/оспієеп Опіїпе-СгуррепКигз. Дої еїпег 

гегпріайтогт Їегпеп 5іе реїгеуї дугсП 

еіпе |ейгКкгай 5еЇБ5ї5капаїє Децізсі. 

Дмеітаї рго М/оспе їгейеп 5іе 5ісСП 70 

міпцеПеп | егпеїпреїкеп тії Ійгег 

гергкгайї упа апдегеп 

теїйпептег'їппеп. 

АпусПіїевепа кОппеп 51е Ійге 

оргаспіепіїєКеїйеп 5ерзїзгапаіє іп 

еіпет дгеїпопабієвп Опіїпеїгаїпіпе 

Ге5бієеп, МІї Нійе уптегзспіеадїїспег 

Рогплаїте, міе Віїдегп, Аудіо5, |е5е- упа 

І оскепіехтеп, Іегпеп 5іє ОецїзсП іп 

аїаєіїспеп 5їїцабіопеп. 

меїподїзсп-дїдакіїзспе з5оміе 

іпРогптабіоп5мегтійеїпає Опіїпе- 

5етіпаге іп уКгаїпізспег пипа/одег 

деуїзспег 5зргаспе гупдеп да5 

Рговгатт аб. Оіе 5епіпаге м/егдеп моп 

ацб5еемлапітеп Еаспехрегі"їппеп 

гераПеп. 5іе мларіеп тіпаєзіепз агеі 

уегапзтайупееп ацз, 2.В. гит Тпегла 

"Кгеаїйїм цпа пападаїцпезогіепіїегі Їегпеп" 
одег "5спиіе іп Оецізспіапа". 

Міпівіегіцт РОГ 

5сПпи/е ипа Віїйипе 
Чез5 | апаез5 МогагНеіп-УевіТаїеп 

АВІАЦЕ 

Іпге Аптеїідупе г2уог бгуррепКог5 

егТоїєї біз гуп 01.06.22 реї 

д. гапдеззієіїе ЗсПиїзспе Іпіедгаїоп. 

Апз5спіїевепа егпайеп 5іе мог СоєїПе- 

Іп5їйиї еїпеп Еїп5гиГупезієе5і упа де 

Ештіадупе г2уп ОгиррепКоугз. 

м/епп 5іе деп СбгуррепКиг5 реєепаєї 

йареп, єепеп 51е уеїкег іп да5 ОеуізсП 

Тгаїпіпе Опіїпе. Оіе Апте!|дедаїеп 

егпайеп 5іе ауіотайівсп. 50 КОппеп 

5іе дгеі Мопаїе Ійг ОецізсП їгаїпіегеп. 

Рага!е! гу їйгепт БецівспКугя егпайеп 

5іе діе Тпетепорегзіспі 50міе де 

Апіейупе 7уг Аптеїдипе 7 деп 

Опіїпе-5етіпагеп. 5іе млаПіеп 

гпіпдезтепз адгеї Опіїпе-5етіпаге ауб, 

Чіе 5іе гумізспеп )ипі упда 5еріепрег 

2022 реіеееп. 

5іе еграНеп еіпе Теїї паптерезіайівупе. 

СОЕТНЕ 
ІМ5ТІТУТ 
б кийиг бе 1д 

  


