
Ukrainisch 

       Stand 28.03.2022 

Інформація для батьків про інтенсивний курс навчання на канікулах «Вчимо німецьку» 
- Великодні канікули 2022 р.  
 
Шановні батьки, 
 

під час великодніх канікул, з 11 по 22 квітня 2022 року, Ваша дитина протягом двох тижнів (8 
днів) може взяти участь у програмі інтенсивного курсу навчання на канікулах «Вчимо німецьку». 
Постачальники послуг повинні дотримуватися всіх правил гігієни, пов’язаних з коронавірусом, так 
само, як вони діють і в школах. 
 

Зацікавлені сім'ї можуть зв'язатися безпосередньо з постачальниками послуг (телефоном або 
електронною поштою). Місця будуть розподілені після надходження заявок.  

Постачальники програми у Гагені   

1) LernCentro,  Класи з 1 по 10 
   2 групи по 15 місць, всього 30 місць  
 

Пан Ceлік, тел.:  0152-08599458     
Email: info@lerncentro.de                             (місце проведення: Hagen-Mitte, Graf-von-Galen-Ring 15) 

 

2) BAH Bildungsakademie Hagen GmbH  Класи з 1 по 8 
   3 групи по 10 місць, всього 30 місць  
 
Пан Текін, тел.: 02331-5941731 або мобільний: 0162-7354863,     
Email: info@bildungsakademie-hagen.de (місце проведення: Hagen-Mitte, Elberfelder Str. 64) 

 

3) MT Bildungsakademie GmbH  Класи з 1-13 включно професійний коледж   
  6 груп по 8 місць, всього 48 місць 
 
Пан Taсдемір, тел.: 02331-5942239 або мобільний: 0176-30433926   
Email: info@mt-bildungsakademie.de  (місце проведення: 58135 Hagen-Haspe, Kölner Str. 17) 

 

Перебіг програми 

Ваша дитина може брати участь безкоштовно. Заняття відбуваються протягом усього дня 
приблизно з 9.00 до 16.00 годин. 

Во время курса бесплатно предоставляются совместный завтрак, обед и напитки.  

Заняття проводять спеціально навчені тренери з вивчення мови.    

Кому підходить курс «Вчимо німецьку»?  

Пропозиція поширюється на всіх учнів, що недавно іммігрували, від початкового рівня до 

середнього рівня II, чиї знання німецької мови ще недостатні для участі у звичайних уроках за 

стандартною системою і які, отже, мають право на підтримку вивчення німецької мови 

відповідно до декрету «Інтеграція та підтримка вивчення німецької мови учнів, що недавно 

іммігрували» від 15 жовтня 2018 р. (Скоригована офіційна збірка шкільних правил 13-63 № 3). 

Більше інформації на: 
https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/integration-durch-bildung/ferienintensivtraining-fit-deutsch 
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