Навчальний центр в місті Цюріх
Löwenstrasse 20 та Universitätstrasse 86.
Головний офіс Flying Teachers:
Löwenstrasse 20, 8001 Zürich, поверх
Часи роботи: з понеділка по п’ятницю: 08.00–18.00
В суботу 09.00–12.00
Навчальний центр в місті Цюріх:
Löwenstrasse 20, 8001 Zürich, 3. поверх
Universitätstrasse 86, 8006 Zürich, 2 поверх
часи роботи: з понеділка по
п’ятницю: 08.00–12.00
T +41 44 350 33 44
office@flyingteachers.com

Навчальний центр в місті Берн, Marktgasse 25.

Реєстрація та консультація в
обох місцях тільки в робочий час.
Офіс та навчальний центр в місті Берн:
Marktgasse 25, 3011 Bern
(вхід з вулиці Amthausgässchen 3)
T +41 31 311 55 13
office.bern@flyingteachers.com
часи роботи: з понеділка
по п’ятницю: 08.00–17.00

flyingteachers.ch/integration

Курси іноземних мов та
підвищення кваліфікації- коли
і як ви побажаєте!

Інтеграційна
підтримка
для емігрантів
Програми 2022 IAZH

Курси в області мовної підтримки

Німецька мова для роботи на ринку праці

Flying Teachers є акредитованою школою для інтеграційної
програми кантона Цюріх (IAZH) та міста Цюріх.
Відкрийте для себе наші пропозиції в області вивчення
іноземних мов!

Інтенсивні курси для тих, хто має навчальний
досвід- CHF 1890

Типи курсів: Очні курси або онлайн-уроки

Рівні: A1/1 - B2/3, з понеділка по п’ятницю
90 занять & 6 тижнів за модуль
270 занять & 18 тижнів на рівень

Flying Teachers має два типи пропозицій:

Інтенсивні курси, для тих хто не має навчального
досвіду- CHF 2490

– Німецька мова для роботи на ринку праці
– Локальна німецька мова

рівні: A1/1 - B2/3, з понеділка по п’ятницю
120 занять & 8 тижнів за модуль
360 занять & 24 тижні на рівень

Німецька мова для роботи на ринку праці
Ці курси допомагають студентам бути самостійними в
повсякденному житті а також отримати доступ до ринку праці, до
додаткової освіти шляхом розширення та закріплення навичок
письмової на усної мови.
Пропонуються інтенсивні на напівінтенсивні курси.
Опис курсу:
– Курси для емігрантів з метою професійної інтеграції
– Рівні: від A1/1 до B2/3 (три підрівні за європейською
класифікацією рівня мов GER)
3 види курсів:
– Інтенсивні курси для тих, хто має навчальний досвід
– Інтенсивні курси для тих, хто не має навчального досвіду
– Напівінтенсивні курси для обох груп
Зміст курсу:
– Німецька мова для повсякденного життя та ринку праці
– Ринок праці та система освіти в Швейцарії
– Тренінг з написання резюме та подачі заявки на роботу,
процес працевлаштування
– Стратегії навчання
– Повсякденна математика
– Інформаційні та комунікаційні технології

Напівінтенсивні курси для обох груп - CHF 1890
Рівні: A1/1 - B2/3, в понеділок, середу да п’ятницю
90 занять & 10 тижнів за модуль
270 занять & 30 тижнів на рівень
Інформація для реєстрації:
flyingteachers.ch/integration

Локальна німецька мова
Ці курси дозволять їх студентам самостійно керувати своїм
повсякденним життям. Вони сприяють розвитку навичок
спілкування німецькою мовою та орієнтації в повсякденному
житті в Швейцарії. Вони зміцнюють соціальну інтеграцію та
роблять можливими персональні контакти.
Опис курсу:
– Курси для емігрантів, що спрямовані на соціальну інтеграцію.
– Рівні: від A1/1 до A2/3 (три підрівні на GER-рівень)
– Дні тижня: понеділок, середа та п’ятниця
2 види курсів:
– Інтенсивні курси для тих, хто має навчальний досвід
– Інтенсивні курси для тих, хто не має навчального досвіду
(більше занять).
Зміст курсу
– Німецька мова актуальна для повсякденного життя
– Загальні знання/повсякденна математика
– Стратегії навчання
– Інформаційно-комунікаційні технології

Напівінтенсивні курси для учнів з навчальним
досвідом - CHF 1390
84 занять & 14 тижнів за модуль, 252 занять & 42 тижні на рівень

Напівінтенсивні курси для учнів без навчального
досвіду - CHF 1790
108 занять & 18 тижнів за, модуль 324 занять & 54 тижні на

