Jak se můžete zúčastnit programu ESF-BAMF?

Co bude dál?

Kde získáte další informace?

¢¢ Jestliže jste nahlášeni jako nezaměstnaní nebo uchazeči o

¢¢ Jazyková

Pokud máte zájem o další informace, obraťte se na

¢¢ V průběhu

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky)
Referat ESF-berufsbezogene Sprachförderung,
ESF-Verwaltungsstelle
Poller Kirchweg 101
51105 Köln

¢¢ Jako žadatelé o azyl nebo uprchlíci s přístupem na trh práce

se přihlaste prostřednictvím spolkového programu
„spolková integrační směrnice ESF“ k programu ESF-BAMF.

škola nejprve zjistí vaše studijní předpoklady,
vaši kvalifikaci a stávající jazykovou úroveň. Na základě
těchto výsledků určí, který kurz je pro vás nejvhodnější a jak
dlouho bude trvat.
kurzu budou prověřovány vaše pokroky ve
studiu. Nakonec jazyková škola zjistí, do jaké míry jste dosáhli
svých cílů.

¢¢ Váš

učitel bude pravidelně písemně zaznamenávat vaše
pokroky ve studiu a na konci kurzu je společně s vámi
vyhodnotí.

¢¢ Na konci obdržíte certifikát o účasti, v němž budou podrobně

popsány jak cíle tohoto studia, tak i jeho obsah a vaše studijní
pokroky. Tento certifikát o účasti proto bude velmi užitečný pro
vaši další profesní dráhu.

Profesní kurzy
německého jazyka
(Program ESF-BAMF)

Horká linka ESF-BAMF:
Telefon: +49 (0)221 92426 - 400
E-mail: esf-verwaltung@bamf.bund.de
Další informace najdete také na internetu na adrese:
www.bamf.de/esf

Kolik stojí účast na profesním kurzu německého jazyka?
Účast na profesním kurzu německého jazyka je pro vás
bezplatná.
Pokud bydlíte dál než tři kilometry (nejkratší cestou pěšky)
od místa konání kurzu, budou vám proplaceny cestovní
náklady.
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práci, obraťte se na svého zprostředkovatele na úřadu práce
(„Arbeitsagentur“), v pracovním středisku („Jobcenter“) nebo
na místním úřadu pro péči o dlouhodobě nezaměstnané
(„Optionskommune“). Ten vám může navrhnout účast na
profesním kurzu německého jazyka prostřednictvím
přihlašovacího formuláře (ESF-BAMF) a sdělí vám, na které
jazykové škole můžete tento kurz absolvovat.

Co se v tomto kurzu naučíte?
Výuka německého jazyka v souvislosti s povoláním
V rámci výuky němčiny v souvislosti s povoláním se naučíte
přesně tu slovní zásobu, gramatiku a slovní obraty, které
potřebujete, abyste se mohli náležitě dorozumět se svými
kolegy, zákazníky a nadřízenými.

Co jsou profesní kurzy německého jazyka?

Co je cílem profesních kurzů německého jazyka?

Jaké další předpoklady musíte splňovat?

Dalším stěžejním bodem tohoto kurzu je spisovný jazyk.
Dozvíte se například, jak si z textů rychle vybrat správné
informace nebo na co si dát pozor při psaní e-mailů a
dopisů. Výuka německého jazyka podporuje a provází
odbornou výuku, zprostředkovává však také obecné
znalosti německého jazyka důležité v pracovní praxi.
Mnoho z těchto nových vědomostí ale využijete i ve svém
soukromém životě.

Profesní kurzy německého jazyka představují nabídku kurzů
pro všechny osoby s přistěhovaleckou minulostí, které hledají
práci.

Po absolvování kurzu byste měli mít dostatečně dobrou
jazykovou i odbornou kvalifikaci na to, abyste si mohl snadněji
najít zaměstnání.

¢¢ Přistěhovalecká minulost

Odborná výuka

Program „Jazyková podpora související s profesí pro osoby
s přistěhovaleckou minulostí (program ESF-BAMF)“ podporuje
spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí (BMAS) a Evropský
sociální fond (ESF). Kurzy pořádá Spolkový úřad pro migraci a
uprchlíky (BAMF).
Kurzy ESF-BAMF nyní probíhají po celém Německu. Zahrnují
většinou:
¢¢ výuku německého jazyka v souvislosti s povoláním
¢¢ odbornou výuku
¢¢ praxi
¢¢ prohlídky podniků

Kurz obsahuje maximálně 730 vyučovacích hodin. Jeho denní
varianta trvá šest měsíců, dálková pak až měsíců dvanáct.

Kdo se může zúčastnit?
Program ESF-BAMF se zaměřuje na lidi s přistěhovaleckou
minulostí, kteří jsou k dispozici pracovnímu trhu a kteří
dostávají podporu v nezaměstnanosti nebo podporu
v nezaměstnanosti II.
Uchazeči o azyl a utečenci se mohou za určitých předpokladů
rovněž účastnit programu ESF-BAMF.

Přistěhovaleckou minulost máte, pokud jste se do Německa
přistěhovali vy sami nebo alespoň jeden z vašich rodičů
nebo vaši prarodiče. Vaše státní příslušnost přitom nehraje
roli.
¢¢ Němčina jako druhý jazyk

Němčina nesmí být vaším rodným jazykem.
¢¢ Absolvovaný integrační kurz

Musíte ze zásady absolvovat integrační kurz Spolkového
úřadu pro migraci a uprchlíky a dosáhnout alespoň jazykové
úrovně A1.
V následujících výjimečných případech nemusíte navštěvovat
žádný integrační kurz, abyste se mohli účastnit programu
ESF-BAMF:
¢¢ Již máte dostatečné znalosti německého jazyka (úroveň B1)
¢¢ Účastníte se spolkového programu „spolková integrační

směrnice ESF“ a můžete prokázat znalosti němčiny na
úrovni A1

Během odborné výuky se naučíte a prohloubíte své specificky
odborné znalosti např. v obchodní oblasti. Vedle toho se
vám dostane výuky matematiky, školení pro ucházení se o
pracovní místo a budete školeni v práci s počítačem.
Díky návštěvám provozoven budete moci nahlédnout do
pracovního života a vytvoříte si názor na to, jak by mohlo
vaše budoucí pracoviště vypadat.
Stáž
Během stáže budete na určitou dobu umístěni do určitého
podniku a budete tak moci prakticky využít své znalosti
a schopnosti. Díky praxi také získáte lepší představu o
každodenní práci ve vašem oboru.

