
W vhs Offenbach można 
oprócz języka niemieckiego 
nauczyć się również wielu innych 
języków. Ponadto odbywają się wydarzenia 
związane z tematami zawodowymi, zdrowym 
życiem i sportem. U nas można się nauczyć 
również korzystania z komputera i smartfonu lub 
dowiedzieć się na temat wychowania. Jest wiele 
innych ofert nauki przydatnych na co dzień.

www.vhs-offenbach.de

069 8065 3142

vhs@offenbach.de

vhs Offenbach, Berliner Straße 77, 
63065 Offenbach a. M.

Dojazd komunikacją miejską
Przystanki: OF Marktplatz, OF Rathaus
Autobus:  101, 102, 103, 104, 105, 106, 

120, OF 30, F-41, 551, 661
Kolej miejska: S1, S2, S8, S9

Stan informacji: październik 2020. Zastrzegamy prawo do zmian.

Nauka języka 
niemieckiego
na vhs Offenbach

Egzaminy 
Oferujemy poniższe egzaminy i testy z języka 
niemieckiego:

• test na obywatela / test „Życie w Niemczech”

• telc Deutsch A1, B1, B2, C1

• telc Deutsch B1-B2 Pfl ege

• test z języka niemieckiego dla imigrantów
(DTZ, test końcowy kursu integracyjnego)

Jeżeli bierzesz już udział w kursie, zarejestruj się na 
kursie. W innym przypadku do rejestracji potrzebne 
jest wcześniejsze doradztwo, dokładnie jak w 
przypadku rejestracji na kurs.

Wszystkie terminy egzaminów na stronie
www.vhs-offenbach.de.

Volkshochschule
Offenbach am Main
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Gefördert aus den Mitteln des Landes Hessen 
im Rahmen des Weiterbildungspakts



Zadzwoń do nas.
Uzgodnij termin rozmowy: 

069 8065 3142. 

Jesteśmy dostępni w następujących godzinach:

pn., wt., cz., pt. godz.    9:00 – 12:00
           pn., cz. godz.    14:00 – 16:00

Przyjdź w uzgodnionym terminie do vhs, 
Berliner Straße 77, 63065 Offenbach. 

Zapoznamy się z dokumentami. 
Należy przynieść następujące dokumenty:

• paszport lub inne dokumenty tożsamości 
(oryginał)

• uprawnienie do udziału w kursie 
integracyjnym (jeżeli jest)

• zobowiązanie do udziału w kursie 
integracyjnym (jeżeli jest)

Należy podać również poniższe informacje:

• Nazwisko
• Imię
• Adres 
• Polecenie zapłaty SEPA (IBAN, BIC)

1.

2.

Rejestracja – krok po krokuNauka niemieckiego
vhs Offenbach oferuje wiele kursów nauki
języka niemieckiego. Odbywają się one przed 
południem, w południe i wieczorami.

Kursy języka niemieckiego
Poziomy nauki: A1, A2, B1, B2, C1, C2 (GER)

Kursy integracyjne
Te kursy składają się z następujących elementów:

• 600 godzin nauki języka niemieckiego

• Test z języka niemieckiego dla imigrantów
(A2-B1)

• Kurs orientacyjny ze 100 godzinami nauki 
(krajoznawstwo, polityka, historia, życie w 
Niemczech)

• Test „Życie w Niemczech”

Są również specjalne kursy integracyjne:

na kursach alfabetyzacji można nauczyć się 
alfabetu oraz czytania i pisania po niemiecku. 

Kursy dla kobiet to kursy języka niemieckiego tylko 
dla kobiet. Dla dzieci (do lat 14) w trakcie kursów 
zapewniona jest bezpłatna opieka.

Zawodowe kursy języka niemieckiego (DeuFöV)
Jest to nauka języka niemieckiego związanego z 
pracą zawodową (B2).

Kursy integracyjne są 
uznawane i wspierane przez 
Federalny Urząd ds. Migracji 
i Uchodźców (BAMF). 

Z upoważnieniem od BAMF 
zapłacisz mniej.

• Adres e-mail
• Data urodzenia 
• Numer telefonu

Następnie przeprowadzany jest test językowy. 
Znajdziemy właściwy kurs dla Ciebie.

W godzinach kursu należy przyjść do vhs.

Po zakończeniu kursu otrzymasz 
zaświadczenie o udziale w kursie.

ABC

3.

5.


