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Deutsch A1 - Deutschkurs für ukrainische Vertriebene, A1 
 
Dieser Deutschkurs wird speziell für Personen angeboten, die aus der Ukraine kriegsbedingt geflüchtet 
sind und sich hier in Österreich aufhalten. Sie lernen hier die Grundbegriffe der deutschen Sprache 
kennen und haben so die Möglichkeit, sich leichter im Land zurecht zu finden. Der Schwerpunkt ist die 
Alltagssprache in Oberösterreich. 
 
Die Zielgruppe: 
Personen, die aus der Ukraine geflüchtet sind und sich vorübergehend oder längerfristig in Österreich 
aufhalten, ab 15 Jahren 
 
Die Voraussetzungen: 
Keine Vorkenntnisse der deutschen Sprache erforderlich 
„Blaue Karte“ muss vorgewiesen werden (entweder bei der Anmeldung zum Kurs oder bei Kursbeginn), 
somit muss ein gültiger Aufenthaltstitel vorliegen 
Die Teilnahme ist für Vertriebene aus der Ukraine kostenlos. 
Die Personen müssen in Oberösterreich gemeldet sein. 
 
Die Inhalte, Themen: 
 Grundbegriffe der deutschen Sprache kennenlernen 
 Situationen des Alltags sprachlich bewältigen können 
 Werte in Österreich und Vorstellen des Bundeslandes OÖ 
 Einstieg in die Berufswelt in Österreich – Vokabular und Wortschatz 

 
Lehrbuch: 
 Erste Schritte plus neu Einstiegskurs 
 Glossar für Ukrainisch 
 https://www.hueber.de/media/36/Erste_Schritte_Plus_Neu_Einstiegskurs_Wortliste_D_Ukrainisch.

pdf 
 Hueber Verlag  

 

1542 Німецька мова для переселенців з України А1  

 
Німецька мова А1 – Курс німецької мови для переселенців з України, А1 

 
Цей курс німецької мови пропонується спеціально для осіб, які внаслідок війни були змушені покинути 
свою країну і перебувають тут в Австрії. Ви зможете тут ознайомитись з базовими виразами німецької 
мови і тим самим отримаєте можливість, легше розібратись в усьому в країні. Важливим аспектом є мова 
повсякденного вжитку у Верхній Австрії.  

 
Цільова аудиторія: 

http://www.wifi.at/ooe
https://www.hueber.de/media/36/Erste_Schritte_Plus_Neu_Einstiegskurs_Wortliste_D_Ukrainisch.pdf
https://www.hueber.de/media/36/Erste_Schritte_Plus_Neu_Einstiegskurs_Wortliste_D_Ukrainisch.pdf
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Особи, які втекли з України і тимчасово або довший час перебуватимуть на території Австрії, віком від 
15 років. 
 
Вимоги: 
 
Попередні знання німецької мови не вимагаються. 
 
«Блакитна картка» повинна бути пред’явлена (або під час реєстрації на курс або на початку 
курсу), а отже, таким чином повинен бути пред’явлений дійсний дозвіл на проживання. 
 
Участь для переселенців з України є безкоштовною. 
 
Зміст, теми: 
 
• Ознайомитись з базовими навичками німецької мови  
• Опанувати вислови у ситуаціях зі сфер повсякденного життя  
• Культурні цінності Австрії та знайомство з федеральною землею Верхня Австрія 
• Вступ до професійної діяльності у Австрії – лексика і словниковий запас слів. 
 
Підручник: 
 
• Erste Schritte plus neu Курс для початківців 
• Глосарій (тлумачний словник) для осіб, які володіють українською мовою  
• Видавництво HUEBER 
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