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Was ist der Integrationskurs?

Der Integrationskurs besteht aus einem
Sprachkurs und einem Orientierungskurs.
Im Sprachkurs lernen Sie die Grundlagen
der deutschen Sprache. Sie lernen z.B. auf
Deutsch Briefe und E-Mails zu schreiben,
Formulare auszufüllen, zu telefonieren o-
der sich auf eine Arbeitsstelle zu bewerben.

Im Orientierungskurs lernen Sie die deut-
sche Rechtsordnung, Geschichte und Kul-
tur kennen. Sie werden über Ihre Rechte
und Pflichten in Deutschland informiert und
über die Werte, die in Deutschland beson-
ders wichtig sind, zum Beispiel Religions-
freiheit, Toleranz und Gleichberechtigung
von Frauen und Männern.

Allgemeine Integrationskurse dauern 700
Unterrichtseinheiten à 45 Minuten. Zu-
nächst absolvieren Sie den Sprachkurs mit
600 Unterrichtseinheiten und dann den Ori-
entierungskurs mit 100 Unterrichtseinhei-
ten.

Es gibt auch spezielle Integrationskurse,
die 1000 Unterrichtseinheiten umfassen.
Spezielle Integrationskurse sind z.B. Al-
phabetisierungskurse, Jugendintegrations-
kurse, Frauen- und Elternintegrations-
kurse. Bei speziellen Integrationskursen
dauert der Sprachkurs 900 Unterrichtsein-
heiten. Der Orientierungskurs dauert 100
Unterrichtseinheiten.

Am Ende des Sprachkurses absolvieren
Sie die Prüfung "Deutsch-Test für Zuwan-
derer" (DTZ). Den Orientierungskurs
schließen Sie mit dem Abschlusstest "Le-
ben in Deutschland" ab. Wenn Sie die
Sprachprüfung mit dem Ergebnis B1 und
den Test "Leben in Deutschland" erfolg-
reich abschließen, erhalten Sie das "Zertifi-
kat Integrationskurs". Das Zertifikat kann
Ihnen auch eine Einbürgerung erleichtern,
falls Sie diese anstreben.

Що таке інтеграційний курс?

Інтеграційний курс складається з
мовного курсу та орієнтуючого курсу. На
мовному курсі ви отримаєте елементарні
знання німецької мови. Наприклад, ви
навчитеся писати німецькою мовою
листи та електронні повідомлення,
заповнювати формуляри, говорити по
телефону або подавати заявки на робочі
вакансії.

На орієнтованому курсі ви ознайомитеся
з правопорядком, історією та культурою
Німеччини. Ви дізнаєтеся про свої права
та обов'язки в Німеччині, а також про
цінності, які в Німеччині особливо
важливі, наприклад, свободу
віросповідання, толерантності та
рівноправності жінок та чоловіків.

Загальні інтеграційні курси тривають 700
навчальних годин по 45 хвилин.
Спочатку ви закінчите мовний курс, що
складається з 600 навчальних годин, а
потім орієнтуючий курс зі 100
навчальних годин.

Є також спеціальні інтеграційні курси, що
тривають 1000 навчальних годин.
Спеціальними інтеграційними курсами
можуть бути, наприклад, курси навчання
письму, інтеграційні курси для молоді,
інтеграційні курси для жінок та батьків. В
рамках спеціальних інтеграційних курсів
мовний курс триває 900 навчальних
годин. Орієнтуючий курс триває 100
навчальних годин.
Наприкінці мовного курсу ви складете
іспит "Тест німецької мови для
іммігрантів" (DTZ). Орієнтуючий курс
завершується підсумковим тестом
"Життя у Німеччині". Якщо іспит з мови
здано з результатом B1 і тест "Життя в
Німеччині" теж пройдено успішно, то ви
отримуєте "Сертифікат інтеграційного
курсу". Серед іншого, цей сертифікат
може полегшити отримання
громадянства, якщо ви цього прагнете.
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Was kostet der Integrationskurs?

Bei der ersten Teilnahme am Integrati-
onskurs sind Sie automatisch von den
Kosten für den Integrationskurs befreit.

Wenn Sie an einem Integrationskurs teil-
nehmen und Ihnen Kosten für die Anreise
zum Kurs entstehen, können Sie auf Antrag
einen Zuschuss zu den Fahrtkosten erhal-
ten, sofern der Fußweg zum Kursort min-
destens 3,0 km beträgt. Den Antrag schi-
cken Sie unterschrieben an die zuständige
Regionalstelle.

Wo finde ich einen Integrationskurs?

Über die Seite https://bamf-
navi.bamf.de/de/ (deutsch-sprachige Ver-
sion) bzw. https://bamf-navi.bamf.de/en/
(englisch-sprachige Version) finden Sie ei-
nen Integrationskursträger in Ihrer Nähe.
An wen kann ich mich wenden, wenn ich
Fragen zum Integrationskurs habe?

An wen kann ich mich wenden, wenn
ich Fragen zum Integrationskurs
habe?

Mit Ihren Fragen zum Integrationskurs kön-
nen Sie sich an die für Ihren Wohnort zu-
ständige Regionalstelle des BAMF wen-
den. Die Kontaktdaten können Sie über die
Seite https://bamf-navi.bamf.de/de/ bzw.
https://bamf-navi.bamf.de/en/ finden.

Weitere Informationen zu Integrationskur-
sen können Sie in verschiedenen Sprachen
hier nachlesen:
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integra-
tion/ZugewanderteTeilnehmende/zuge-
wanderteteil-nehmende-node.html

Скільки коштують інтеграційні
курси?

При першій участі в інтеграційних
курсах вас автоматично звільняють
від плати за інтеграційні курси.

Якщо ви навчаєтесь на інтеграційних
курсах і у вас виникли витрати на проїзд
до місця їх проведення, то за заявкою
ви можете отримати субсидію до
вартості проїзду за умови, що довжина
пішого маршруту до місця проведення
курсів становить не менше 3,0 км.
Відповідну заявку зі своїм підписом
надішліть до регіонального відділення.

Де знайти інтеграційні курси?

Найближчу школу-організатор
інтеграційних курсів можна знайти на
сайті https://bamf-navi.bamf.de/de/ (версія
німецькою мовою) https://bamf-
navi.bamf.de/en/ (версія англійською
мовою).

До кого звертатися з питаннями
щодо інтеграційних курсів?

З запитаннями щодо інтеграційних
курсів можна звертатися до
регіонального відділення BAMF за
місцем вашого проживання. Контактні
дані можна знайти на сайті https://bamf-
navi.bamf.de/de/ або https://bamf-
navi.bamf.de/en/.

Додаткова інформація про інтеграційні
курси різними мовами є тут:
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integra-
tion/ZugewanderteTeilnehmende/zuge-
wanderteteilnehmende-node.html


