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Курси підготовки з німецької мови у рамках навчання  
у вечірній реальній школі 
 
Підтримка з предмету  «німецька мова» для дорослих міграційного походження 
 
 
Після об’єднання з  вечірньою реальною школою в нашому учбовому закладі пропонуємо 
можливість отримання німецьких атестатів про загальну середню освіту «під одним дахом»: 
атестат про загальну середню освіту після 9-го та 10-го класів  (HS 9, HS 10A), кваліфікації для 
вступу на навчання у 11-13 класах за обраним напрямком (FOR), з позначенням здобутої 
кваліфікації, атестату про повну загальну середню освіту за обраним напрямком та атестату 
про повну загальну середню освіту загального профілю з правом вступу до вищих навчальних 
закладів.   
 
Для всіх, хто прагне отримати атестат про загальну середню освіту, але їх знання німецької 
мови треба покращити, ми пропонуємо курси підготовки у м. Аахені, вулиця Бішовштрассе, 
будинок 21 (Aachen, Bischofstraße 21). 
 
 
Курси підготовки з німецької мови мають на меті підготовити дорослих, віком від 17 
років, які не так довго перебувають у Німеччині або які ходили до школи лише у країнах 
свого походження або які відвідували лише Міжнародні класи, до успішного навчання у 
коледжі та які прагнуть отримати шкільний атестат після 9 та 10 класу або хочуть 
підготуватися до іспитів для набуття необхідної кваліфікації для вступу на навчання у 11-
13 класах за обраним напрямком. На підготовчих курсах з німецької мови будуть 
роглядатися важливі теми граматики, які зможуть допомогти досягнути впевненого 
вживання німецької мови на письмі та усно, а також курси пропонують тренінг в галузі 
словарного запасу, роботу з текстами та додатково складання власних текстів на різних 
рівнях складності. Крім цього підготовчі курси допомагають розпочати навчання по 
таким предметам як англійська мова, математика та інші.  
Підготовчі курси тривають 2 семестри, але -залежно від успішності,- можуть бути 
індивідуально продовжені або скорочені. Курси розраховані на учнів, які вже мають 
рівень мовної підготовки А2 або В1.      
 
Заняття на курсах підготовки з німецької мови безкоштовні та відбуваються кожного 
вівторка, середи  та четверга з 8:30-11:45.  
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