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З 2006 року ми є однією з провідних мовних шкіл з можливістю проходження курсів німецької мови 

в Дрездені. В центрі культурного та мистецького району Дрезден-Нойштадт наші учасники 

насолоджуються творчо-інтерактивними заняттями в мультимедійних та затишних приміщеннях.  

Саме для українських студентів ми пропонуємо наступне  
  

Курси німецької мови для груп студентів  

  

  

   
 На наших інтенсивних курсах можна здобути усі 
рівні володіння мовою від A1 до C2. Ці курси 

 

призначені для студентів, яким німецька  необхідна 
для навчання чи отримання  професійної 
кваліфікації.    

 Курси  відповідають  вимогам 

 «Загально європейських стандартів» (GER), що 

лежать в основі усіх іспитів та процедур отримання  

 сертифікатів з німецької мови.   

   
 уможливлює максимально ефективне навчання і 

Заняття в невеликих групах (8-12 учасників)  веде 
до досягнення особистих навчальних цілей  без 

жодного стресу. Для тренування та перевірки 
власної мовної компетенції використовуються  
мультимедійні засоби, такі як мовне програмне  
забезпечення, аудіо та відео.  

 Групова робота та навчальні проекти сприяють 
 
 

практичному застосуванню навчальної програми  
та допомагають подолати мовні перешкоди.  

  
  

  
  

  Зміст курсу та послуги:  
  

 
 
 Актуальні теми з анять, що стосуються  

роботи, навчання, професії, дозвілля  

 
 
 Інформація  про  Німеччину  та  її  

країнознавство  ( традиції,  особливості  

культури, суспільство, історія)  

 
 
 Тренування  типових  мовних  ситуацій  

повсякденного життя  

 
 
 Розробка текстів в цілях підготовки до 

іспиту  

 
 
 Робота з сертифікованими навчальними  

посібниками  

   Цільові тести наприкінці кожного розділу  

 
 
 Випускний іспит та отримання сертифікату  

DSD  

 
 
 Використання мультимедійних навчальних  

засобів (лінгвістичний кабінет, навчальне  

програмне забезпечення, аудіо, відео)  



 

  
 

Курси німецької мови для викладачів 

  

  

   
 На наших курсах підвищення кваліфікації для 
іноземних викладачів німецької мови Ви зможете 

 

освіжити  свої  мовні  навички,  обмінятись  
дидактичним та методичним досвідом з іншими  
колегами та викладачами мовної школи. Ви 

отримаєте актуальну інформацію про Німеччину  та 
німецькомовні країни з питань країнознавства  та 

літератури. Курс має надати Вам стимул та нові 
 ідеї,  які  ви  зможете  реалізувати, 
повернувшись до практики 
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Цілі:  

  

 Освіжити власні мовні навички з граматики 

та фонетики німецької мови  

 Розширити варіативність власних занять  

 Презентувати нові навчальні матеріали  

 Здобути інформацію про Німеччину та її 

країнознавство (традиції, особливості 

культури, суспільство, історія)  

 
 

 Зміст курсу  


 

Покращення особистої здатності виражати  

думки та мовної компетенції  


 

Опрацю

в 

ання текстів різного виду, робота  

з різноманітними техніки читання  

 Орфографічна реформа  


 

Огля
д  

т
а

обговорення  різноманітних  
навчальних матеріалів  

 Презентація нових навчальних посібників  


 

Використання комунікативних методів на  
заняттях  


 

Розробка варіацій перед ачі граматичних та  

лексичних знань  

 Використання  аутентичних  робочи
х  матеріалів, розрахованих на різні рівні  

володіння мовою  


 

Використання  аудіовізуальних  засобі

в  масової інформації на заняттях  

 Комп’ютеризований процес навчання  


 

За бажанням проходження стажув ання на  
одному з наших мовних курсів  



 

 

 

 

 


