
 

НАША КОМАНДА 
 
Наша команда складається з 
педагогів, спеціально навчених та 
досвідчених працівників на 
добровільній основі, студентів. 
Практиканти та добровільні 
помічники педагогічних 
спеціальностей, ласкаво просимо! 
 
Ми працюємо з різними 
пропозиціями, щоб створити 
рівність та боротися з 
дискримінацією. 
 
Ми визнаємо різноманітність та 
відмінності. 

 

НАШ ВЕБСАЙТ 

НАШ ВЭБСАЙТ 

 

 

КАК НАС НАЙТ 

…общее 

 

 

 

КОНТАКТИ 
info@aaa-regensburg.de 
www.aaa-regensburg.de 

…адресa 

⌂ Weingasse 1,  
     93047 Regensburg 
     (im 2. Stock) 

☎ 0941 599 7372 
@ weingasse@aaa-regensburg.de 
 

РОЗКЛАД КУРСІВ 

Курс німецької мови: 
Понеділок 
с 16:00 до 17:00 A1  
Вівторок 
с 18:30 до 20:00 B1 
Середа: 
10:30 – 12:00 Розмовне кафе 
(можливість нагляду за дітьми 
педагогом) 
Вівторок і Четвер: 
10:00 – 11:00 A1/A2 
 
Додатково: 
Курс вивчення німецького 
алфавіту+ 
мовний курс для людей, які 
перенесли травму.  
 
При необхідності звертайтесь до 
нас!  

 
На  вулиці Weingasse 

WWEINGASSE 
 

      

 

 

 

 

 ПІДЛІТКИ ТА ДОРОСЛІ - 

ОСВІТА, МОВА, 

СОЦІАЛЬНА УЧАСТЬ  
 

 

 

 

 

 

 

mailto:weingasse@aaa-regensburg.de


 

ХТО МИ? 
 
Ми - громадська організація, яка 
пропонує переселенцям та 
біженцям з 1971 року різні 
послуги за різними адресами у 
Регенсбурзі.  

У нас є чотири офіси в Регенсбурзі. 
Erhardigasse пропонує допомогу 
сім'ям, дітям та підліткам з різних 
шкільних предметів.  

За адресою Am Hohen Kreuz та 
Kasernenviertel сімейні та 
навчальні пропозиції для 
молодших школярів.  

На Weingasse робота з освіти, 
мовні знання, а також робота з 
інтеграції в суспільстві для молоді 
віком від 13 до 27 років.  

 

 

 

 

 

 

 

ЩО МИ РОБИМО? 

 
Консультації 

● Допомога для переселенців 
серед молоді 
 

● Допомога при зміні школи, 
перехідних класів та при 
вступі до звичайної шкільної 
системи 
 

● Перехід у подальші освітні 
заклади або до професійної 
діяльності 
 

● Складності у вихованні 
 

 
Робота з жінками та дівчатами 
серед переселенців 
 
 
Робота з батьками 

 
● Мовні пропозиції 

 
● Пропозиції для участі у 

громадських заходах 
 

● Курси німецької мови 
(Можливий нагляд педагога 
за дітьми під час заняття) 

 
 

ЩО МИ РОБИМО? 

 
Освітні пропозиції для молоді 
серед переселенців 
 

● Репетиторство (час занять 
обговорюється додатково) 
 

● Допомога з німецької мови 
 

● Консультації: права 
іноземців у Німеччині, 
закінчення школи, 
професійне навчання 
 

● Майстер-клас із соціального 
орієнтування 


