
 
 

Курси німецької мови з 16 травня 2022 року в Шпіці 
 

Німецька мова як іноземна А1.1 для початківців, інтенсивний курс 
 
Ви робите перші кроки в німецькій мові та розвиваєте основи німецької мови 
усне та письмове мовлення, а також аудіювання та граматика. Ми працюємо 
з прикладами з повсякденного життя. Гумор і веселощі не залишаються поза увагою! 
Обов’язкові умови: читання та письмо 
Візьміть з собою:  письмові матеріал, маркери, червону ручку, гумку, загострювач, зошит для 

конспектів 
Керують:  Ханна Джулія Блезі (Hannah Julia Blaesi), керівник курсу, тренер FA 
22-1-8008       45x, з понеділка, 16 травня 2022 р. по 22 вересня 2022 р., з 9:30 до 12:00 
Розташування:  Приміщення для навчання в мансарді, намісництво, Kirchgasse 5, 3700 Spiez 
Вартість: 996,00 швейцарських франків 
Цей курс безкоштовний для людей зі статусом S 

Матеріальні витрати: 15,00 швейцарських франків + навчальні посібники, які оплачуються під 
час курсу 

Навчальні матеріали: Етапи навчального посібника + нове, книга 1 (швейцарське видання) з 
уроку 1 

Завершення реєстрації:  13 травня 2022 року 

 
Німецька мова як іноземна А1.1 для початківців, інтенсивний курс 
Ви робите перші кроки в німецькій мові та розвиваєте основи німецької мови 
усне та письмове висловлювання, а також аудіювання та граматика. Ми працюємо 
з прикладами з повсякденного життя. Гумор і веселощі не залишаються поза увагою! 
Обов’язкові умови: читання та письмо 
Візьміть з собою:  письмові матеріал, маркери, червону ручку, гумку, загострювач, зошит для 

конспектів 
Керують:   Ганна Кетола (Anna Ketola), викладач вищої школи 
22-1-8009      49x, з понеділка, 16 травня 2022 р. по 23 вересня 2022 р., з 18:15 до 19:45 
Місцезнаходження:  Центр професійної підготовки IDM, Schlüsselmattenweg 23, 3700 Spiez, 
Vicarage, Kirchgasse 5, 3700 Spiez 
Вартість: 659,00 швейцарських франків 
Цей курс безкоштовний для людей зі статусом S 

Матеріальні витрати: 15,00 швейцарських франків + навчальні посібники, які оплачуються під 
час курсу 

Навчальні матеріали: Етапи навчального посібника + нове, книга 1 (швейцарське видання) з 
уроку 1 

Завершення реєстрації:  13 травня 2022 року 
 

Реєстрація та додаткова інформація: 
Volkshochschule Spiez-Niedersimmental, Bahnhofstrasse 10, 3700 Spiez www.vhsn.ch, info@vhsn.ch, 
Telefon: 033 654 94 44. 
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