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Wir über uns

Die Deutsche Angestellten-Akademie ist seit 

mehr als 65 Jahren als gemeinnütziger Weiterbil-

dungsträger auf dem Sektor der beruflichen Aus-, 
Fort- und Weiterbildung tätig. Wir sind bundes-

weit mit über 450 Kundenzentren vertreten.

Alle Mitarbeiter*innen der DAA verfügen über 

eine langjährige fachliche und pädagogische 

Erfahrung.

Die ständige Aktualisierung fachlicher sowie 

methodisch-didaktischer Kenntnisse und Fähig-

keiten ist durch deren regelmäßige Weiterbildung 

gewährleistet.

Über 6 Millionen Menschen haben bis heute mit 

uns die Voraussetzungen für ihre berufliche 
Zukunft verbessert und sich weitergebildet. 

Qualitätssiegel

Die Deutsche Angestellten-Akademie ist nach 

der AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsver-

ordnung Arbeitsförderung) zertifiziert und zuge-

lassen für die Durchführung von Maßnahmen der 

Arbeitsförderung.

Sie ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung. 

Sitz der Gesellschaft ist Hamburg. 

Про нас
Die Deutsche Angestellten-Akademie (надалі 
DAA) була заснована понад 65 років тому, як 
некомерційний навчальний заклад в галузі 
професійно-технічної освіти та підвищення 
кваліфікації. Наш заклад має понад 400 
навчальних центрів на території Німеччини.

У всіх співробітників DAA є багаторічний 
професійно-педагогічний досвід, який постійно 
оновлюється завдяки регулярним курсам 
підвищення кваліфікації.

Дякуючи DAA, на сьогодні понад 6 мільйонів 
людей вдосконалили своє професійне 
майбутнє.

Знак якості
DAA має сертифікат AZAV (Постанова про 
акредитацію та ліцензування сприяння 
працевлаштуванню), затверджений для 
здійснення заходів щодо сприяння зайнятості 
населення.

Це некомерційний навчальний заклад з 
головним офісом у Гамбурзі.

Fit in Deutsch
Якісна німецька
Sprache ∙ Kommunikation ∙ Integration 
Mова ∙ спілкування ∙ інтеграція

Information und Beratung  
Інформація та консультація 
Deutsche Angestellten-Akademie 

Kundenzentrum Rendsburg 

Friedrichstädter Straße 9-11 

24768 Rendsburg

Ihre Ansprechpartnerin/Вашa контактнa особa  
Mandy Sörensen 

Telefon 04331 1480-922 

Mobil 0173 3917445 

E-Mail info.rendsburg@daa.de
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Unser Angebot

Wir helfen Ihnen, sich in Deutschland zurecht-

zufinden und Ihre Sprache zu verbessern.

•  Sie warten auf einen Platz im Sprachkurs?

•  Sie haben keine Kinderbetreuung?

Unser Angebot ist genau das Richtige für Sie!

Ziele und Inhalt

•  Sprache und Kommunikation

•  Schlüsselkompetenzen

•  Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern

Unser Lernangebot ist  
individuell wählbar
Sie können wählen:

•  von 9-12 Uhr oder von 13-16 Uhr. 

Sie können deshalb parallel zu anderen Kursen 

oder Tätigkeiten teilnehmen.

•  Sie nehmen bequem virtuell von zu Hause teil 

Für Eltern ohne Kinderbetreuung besonders 

interessant!

•  Sie bekommen ein Tablet und eine Datenverbin-

dung von der DAA gestellt

Unsere Lehrer*innen sprechen ukrainisch und 

können Sie optimal bei allen Fragen zum Ankom-

men in Deutschland unterstützen! 

Наша пропозиція для Вас
Ми допоможемо вам влаштуватися і 
зорієнтуватися в Німеччині та підвищити 
рівень своєї німецької мови.

•  Чекаєте  на місце на мовному курсі?

•  Не маєте догляду за дітьми?

Наша пропозиція саме для вас!

Цілі та зміст проекту
•  Mова та спілкування

•  Ключові компетенції

•  Покращення шансів на ринку праці

Наша навчальна пропозиція є 
індивідуальною
Ви можете вибирати: 

•  навчання з 9:00 до 12:00 або з 13:00 до 16:00. 
Ви отримаєте вичерпний персональний 
інструктаж щодо використання мобільного 
пристрою! 

•  Ви можете брати участь у навчанні 
віртуально, не виходячи з дому. Особливо це 
цікаво для батьків без догляду за дітьми! 

•  DAA надасть вам планшет і з’єднання для 
передачі даних. 

Наші викладачі володіють українською мовою 
та можуть надати вам найкращу підтримку з 
усіх питань щодо перебування у Німеччині!

Inhalte

•  Grundkompetenzen Deutsch  

(160 Unterrichtseinheiten)

•  Schlüsselkompetenzen  
(40 Unterrichtseinheiten)

Organisation

Für die Dauer des Kurses stellt die DAA ein 

Leihgerät (Tablet) und ggf. eine Datenverbin-

dung. Zur virtuellen Kommunikation wird MS 
Teams genutzt.

Sie erhalten eine umfängliche, persönliche 
Einweisung in die Bedienung des mobilen 

Gerätes!

Dauer und Ablauf

Dauer: 23.01.2023 - 31.03.2023 

Zeitfenster: 9 - 12 Uhr oder 13 - 16 Uhr

Beratung

Sie können ein unverbindliches Beratungsge-

spräch in Ihrer Muttersprache buchen!

So lernen Sie auch im Vorfeld Ihre Dozent*innen 
kennen und können bereits offene Fragen klären.

Зміст проекту
•  Базові знання німецької мови  

(160 навчальних одиниць) 

•  Ключові компетенції  
(40 навчальних одиниць) 

Організація 
На час навчання DAA надає в оренду 
пристрій (планшет) і, за необхідності, 
підключення до інтернету. MS Teams 

використовується для віртуального 
спілкування. 

Ви отримаєте обширну, персональну 
консультаиію з експлуатації мобільного 
пристрою! 

Тривалість і часи навчання 
Тривалість: 23.01.2023 – 31.03.2023 Часи 

навчання: 9:00 – 12:00 або 13:00 – 16:00. 

Консультація 
Ви можете записатися на консультацію 
рідною мовою! 

Таким чином ви заздалегідь знайомитеся зі 
своїми лекторами і вже можете прояснити 
відкриті питання.


