
KKttoo  mmoożżee  uucczzeessttnniicczzyyćć??  

W kursach integracyjnych mogą 

uczestniczyć cudzoziemcy, przesiedleńcy 

i uznani uchodźcy. W przypadku 

pobierania zasiłku socjalnego, koszty 

kursu mogą byč pokryte przez urząd 

migracyjny. 

 

KKiieeddyy  zzaacczzyynnaajjąą  ss iięę  kkuurrssyy??  

Informacje o kursach znajdują się w in-

ternecie na stronie www.zib-online.net  

lub telefonicznie pod numerem  

0212 / 222 94 18. 

 

JJaakk  ddłłuuggoo  tt rrwwaajjąą  kkuurrssyy??  

Kurs językowy (600 godz.) i kurs 

orientalny (60 godz.) trwa 5 dni w 

tygodniu po 5 godzin szkolnych dziennie. 

 

GGddzziiee  uuzzyysskkaacciiee  PPaańńssttwwoo    

iinnffoorrmmaaccjjee??  

Elke Rick 

ZIB – Zentrum für Integration und Bildung  
fon  0212 / 222 94 18  
 

GGddzziiee  zznnaajjdduujjee  ssiiee  ZZIIBB  GGmmbbHH??  

ZIB – Standort Solingen-Innenstadt  
Goerdelerstr. 47, 42651 Solingen 
 

 
 
ZIB – Standort Solingen-Merscheid  
Merscheider Busch 7, 42699 Solingen 
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Kurs Integracyjny 

 

Kurs języka niemieckiego 
 i kurs orientacyjny 

 
 

 
 
 
 

ZIB  - Zentrum für Integration und Bildung 
Goerdelerstr. 47, 42651 Solingen 

fon 0212 / 222 94 18 
www.zib-online.net 



 

 

 

 

KKuurrssyy  

 

Kurs integracyjny skierowany jest do 

obcokrajowców, przesiedleńców i 

uznanych uchodźców.  

 

Na tym kursie nauczą się Państwo języka 

niemieckiego jak również współistnienia 

w tutejszym społeczeństwie. 

 

Celem kursu jest zdobycie umjejętnośći 

samodzielnej organizacji sytułacji ży-

ciowch i zwiększenie szans na 

znalezienie zatrudnienia na lokalnym 

rynku pracy. 

 

ZIB oferuje kurs podstawawy, następnie  

kurs dla zaawansowanych i kurs 

orientacyjny (razem 645). 

 
 

OOffeerr ttaa  

  

Na kursie podstawowym nauczą się 

Państwo podstaw języka niemieckiego, 

które są potrzebne w pokonaniu 

problemów dnia codziennego. 

  

TTeemmaattyy  kkuurrssuu  ppooddssttaawwoowweeggoo  

 

• polepszenie kontaktów w społe-
czeństwie 

• zakupy 

• mieszkanie 

• pieniądze 

• zdrowie– choroby 

• szkoła – zawód – świat pracy 

• aktualności 

 

JJaakk  pprrzzeebbiieeggaa  nnaauucczzaanniiee??  

 

• zajęcia przebiegają w grupie 

• samodzielna nauka z EDV 

 
 

OOffeerr ttaa  

 

Kurs orientacyjny daje Państwu 

dodatkowe informacje na temat  

życia w tutejszej społeczności. 

 

Dzięki kursom orientacyjnym nauczą  

się Państwo reguł współżycia w 

niemieckim społeczeństwie. 

 

TTeemmaattyy  kkuurrssuu  oorr iieennttaaccyyjjnneeggoo  

 

• Porządek prawny  

• Historia – powstanie i rozwój 
państwa niemieckiego 

• Życie kulturalne w Niemczech 
 

 

 

 

CCeell            KKuurrss  ppooddssttaawwoowwyy            KKuurrss  OOrr iieennttaaccyyjjnnyy 


