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BAMF - Integrationskurse Deutsch, Niveau A1 – B1 
Інтеграційний курс німецької мови від рівня A1 – B1 

 
 

 

 

 

Lernen Sie die deutsche Sprache als wichtige 
Weg zur gelungenen Integration!  
Deutschkurse bei GRONE vermitteln Ihnen die deutsche 
Sprache und darüber hinaus Wissen zu alltäglichen The-
men sowie Kenntnisse der Rechtsordnung, Kultur und Ge-
schichte in Deutschland. In einem Erstgespräch beraten 
wir Sie individuell und bedarfsorientiert. 

Unterricht 
Jeder Integrationskurs besteht aus einem Sprachkurs 
und einem Orientierungskurs. Alle Kurse schließen mit 
dem „Deutsch Test für Zuwanderer“ und dem Test 
„Leben in Deutschland“ ab. Der Unterricht kann auch 
mithilfe des VHS-Lernportals digital gestützt werden.   
 
Während Ihrer Teilnahme am Sprachkurs unterstützen  
wir Sie gern bei der Betreuung Ihrer Kinder. Sprechen  
Sie uns an!               

Information & Anmeldung Інформація та регістрації 

Kommen Sie gerne ab sofort persönlich zu uns: 

Відтепер ви можете відвідати нас особисто: 

Montag bis Mittwoch: 9 Uhr bis 15 Uhr. 
Понеділок – п’ятниця: з 9:00 до 15:00.  

Ihre Ansprechperson  Консультанти  
 
Gulnigor Mislimshoeva 
  

 g.mislimshoeva@grone.de  030 549727097    
 
Adresse адреса  

   Grone-Bildungszentren Berlin GmbH - gemeinnützig – 
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Вивчайте німецьку мову як важливий шлях до 

успішної інтеграції! 
Курси німецької мови в GRONE навчать вас німецькій 

мові, а також знання повсякденних тем, а також знання 

правової системи, культури та історії Німеччини. На 

першій зустрічі ми консультуємо вас індивідуально та 

відповідно до ваших потреб. 

Навчання 

Кожен інтеграційний курс складається з мовного курсу 

та курсу орієнтації. Усі курси завершуються «Тестом з 

німецької мови для іммігрантів» та тестом «Жити в 

Німеччині». Уроки також можна підтримувати в 

цифровому вигляді за допомогою навчального порталу 

VHS. 

На період Вашою участі у курсі ми з радістю надамо 

допомогу з доглядом за Вашими дітьми.Звертайтесь до 

нас. 

 

So finden Sie uns: Шлях до нас: 

 
 

 Straßenbahnlinie M2, Haltestelle Am Steinberg,  
dann 8 min zu Fuß 

Welche Kurse gibt es? які курси є? 
- Allgem. Integrationskurse / загальний інтеграційний курс      
- Alphabetisierungskurse / курси навчання грамоти     
- Zweitschriftlernerkurse / другий рік курсу        
- Intensivkurse / Інтенсивні курси          
- Frauenkurse / жіночі курси           
- Elternkurse / батьківські курси          

Anmeldung für Einstufungs-
test ab sofort! 

Реєстрація на іспит прямо 

зараз! 

Beratung ohne Termin  

Montag – Mittwoch 9 – 15 Uhr 

Консультація без запису 

понеділок – середа 9 – 15 Uhr 

mailto:g.mislimshoeva@grone.de

