
FRANZ
OBERTHÜR

SCHULE

BIK
Професійно-інтеграційний 
клас для шукачів притулку 
та біженців

DK-BS
Німецькі класи при 
професійній школі 
(технікумі)

Інтенсивні курси німецької мови для 
шукачів притулку та біженців

Інтенсивні курси німецької мови для 
шукачів притулку та біженців

Stand: 18.03.2022

точка контакту. Вони надають підтримку 
з психосоціальними проблемами, 
організовують швидку, індивідуальну 
допомогу, допомагають в оформленні пільг 
та матеріальної допомоги, супроводжують 
студентів у їх кар’єрній орієнтації та переході 
у світ роботи. 

7. Обласна координаційна школа 
Уряд Нижньої Франконії доручив школу 
Franz-Oberthür-Schule як координуючу 
школу з процесом прийому абітурієнтів у 
класи BIK для всього Вюрцбурга (міста та 
значної частини району Вюрцбурга). Усіх, 
хто цікавиться навчанням DK-BS та BIK у 
Вюрцбурзі, просимо звертатися до школи 
Franz-Oberthür-Schule , яка спробує зробити 
пропозицію всім бажаючим. При необхідності 
ми вкажемо цільові альтернативи.

8. Інформація та реєстрація 
Поради, інформація та форма заявки доступні 
за адресою 
 

http://www.franz-oberthuer-schule.de  
Franz-Oberthür-Schule  
Städtisches Berufsbildungszentrum I 
Zwerchgraben 2, 97074 Würzburg  
Tel.: 0931 7953 0, Fax: 0931 7953 113  
bik@franz-oberthuer-schule.de
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1. Мета навчання 
Класи допрофесійної інтеграції BIK 1 
та класи професійної інтеграції BIK 2 
призначені для підготовки тих, хто потребує 
притулку та біженців професійно-технічного 
шкільного віку до німецького ринку праці 
та навчання, і в ідеалі ведуть до подвійного 
навчання, професійної школи (Технікум) чи 
роботи. Це відбувається у рамках заходів 
професійної інтеграції та інтенсивного 
навчання мови в поєднанні з навчанням 
загальноосвітніх знань. Метою шкільної 
освіти є отримання атестата про середню 
освіту. 

2. Умови прийому
Приймаються шукачі притулку та біженці, а 
також, у виняткових випадках, європейські 
та неєвропейські іноземці, які потребують 
мовної підтримки.
• віком 16-21 рік
• у виняткових обґрунтованих випадках до 

25 років, якщо вони не мають атестата, 
визнаного у Німеччині, або ще не змогли 
отримати атестат у Німеччині 

• проживання в зоні охоплення нашого 
навчання BIK (зараз місто Вюрцбург, 
велика частина району Вюрцбург).

Процедуру вступу відповідає Franz-Ober-
thür-School, при цьому прийом, також 
може відбуватися протягом поточного 
навчального року.

3. Уроки 
Навчання БІК проходить у двох класах. 
Заняття BIK 1 проводяться як попередні. 
На річних уроках денної форми навчання 
викладаються базові мовні навички з 
німецької та загальноосвітніх предметів та 
дається початкова профорієнтація. 
Заняття BIK 2 дають поглиблені знання 
німецької мови та подальшу професійну 
орієнтацію. Половина навчання проходить 
через заняття в професійно-технічному 
училищі, а половина – через обов’язкову 
шкільну практику. Цю сферу бере на себе 
зовнішній партнер, який також намагається 
залучити студентів до навчання та роботи. 
Крім того, пропонуються заняття німецькою 
мовою в ПТУ (DK-BS), які підготовка до 
професійно-інтеграційних (до) занять. 
Усі абітурієнти, які мають бути прийняті в 
поточному навчальному році з незначними 
знаннями німецької мови, спочатку 
проходять навчання в DK-BS. 

4. Обов‘язкове шкільне навчання 
Навчання в класах BIK є пропозицією 
для професійної інтеграції. Кожен, хто 
погоджується на пропозицію і приймається 
як учень до школи Franz-Oberthür-Schu-
le, підлягає обов’язковому шкільному 
навчанню і повинен регулярно відвідувати 
заняття. Це також стосується навчання 
партнера по співпраці, а також стажування в 
рамках BIK 2 класів. 

5. Витрати 
Заняття безкоштовні. Учням залишається 
лише принести шкільне приладдя у 
звичних межах, а також купити робочий та 
захисний одяг для майстерні. На додаток до 
безкоштовного квитка та шкільної допомоги 
багатьом школярам надаються додаткові 
пільги відповідно до BUT (освіта та участь) 
та BAföG. Крім того, за певних обставин 
можна подати заявку на отримання 
додаткових коштів на проведення шкільних 
заходів. Школа рада допомогти в цьому. 

6. Соціально-освітня підтримка 
Соціальні педагоги (JAS) у Franz-Ober-
thür-Schule доступні для учнів у класах 
професійної інтеграції як безперервна 


