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Ενη ερωτικό δελτίο για τον κύκλο αθημάτων ένταξης

για αλλοδα ούς αλλοδα ές ου ζουν ήδη στη Γερ ανία για ακρύ χρονικό διάστη α

ολίτες της Ευρω αϊκής Ένωσης υ ηκόους ενός κράτους ΕΟΧ καθώς και Γερ ανούς

υ ηκόους χωρίς ε αρκή γνώση της γερ ανικής γλώσσας

Αγα ητή συ ολίτισσα αγα ητέ συ ολίτη, 

εάν είστε αλλοδα ός αλλοδα ή ου ζει στη Γερ ανία εδώ και ακρύ χρονικό διάστη α ή εάν είστε

ολίτης της Ευρω αϊκής Ένωσης ή υ ήκοος κράτους ΕΟΧ ή εάν είστε Γερ ανός Γερ ανίδα και δεν έχετε

ε αρκή γνώση της γερ ανικής γλώσσας ορείτε να υ οβάλετε αίτηση στην Ο οσ ονδιακή Υ ηρεσία

Μετανάστευσης και Προσφύγων για να γίνετε δεκτός σε κύκλο αθη άτων ένταξης

Τα αιδιά οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες ου εξακολουθούν να φοιτούν στο σχολείο δεν ορούν να

συ ετάσχουν σε αθή ατα ένταξης

Τι είναι το άθη α ένταξης

Ο κύκλος μαθημάτων ένταξης γενικού χαρακτήρα α οτελείται α ό δύο έρη τον κύκλο γλωσσικών

αθη άτων και τον κύκλο αθη άτων ροσανατολισ ού

Στο γλωσσικό άθη α αθαίνετε το λεξιλόγιο ου χρειάζεστε για να ιλάτε και να γράφετε στην

καθη ερινή σας ζωή Αυτό εριλα βάνει ε αφές ε τις αρχές συζητήσεις ε γείτονες και στην εργασία

τη σύνταξη ε ιστολών και τη συ λήρωση εντύ ων

Το άθη α ροσανατολισ ού σάς ενη ερώνει για τη ζωή στη Γερ ανία Εδώ θα άθετε για το νο ικό

σύστη α τον ολιτισ ό και την ρόσφατη ιστορία της χώρας

Το άθη α ένταξης γενικού χαρακτήρα α οτελείται α ό έναν κύκλο γλωσσικών αθη άτων ε

διδακτικές ονάδες ία διδακτική ονάδα διαρκεί λε τά και έναν κύκλο αθη άτων

ροσανατολισ ού ε διδακτικές ονάδες Ο κύκλος γλωσσικών αθη άτων α οτελείται α ό έξι

τ ή ατα αθη άτων ε διδακτικές ονάδες το καθένα Οι ρώτες διδακτικές ονάδες

ονο άζονται βασικός κύκλος αθη άτων ενώ οι ε ό ενες διδακτικές ονάδες συνιστούν τον

ροχωρη ένο κύκλο γλωσσικών αθη άτων

Υ άρχουν ε ίσης κύκλοι αθημάτων ένταξης ειδικού χαρακτήρα για αράδειγ α για γυναίκες γονείς

νέους και άτο α ου δεν ορούν να διαβάσουν και να γράψουν σωστά Τα αθή ατα αυτά έχουν

διάρκεια διδακτικών ονάδων



Ενημερωτικό δελτίο για τον κύκλο μαθημάτων ένταξης Ομοσπονδιακό Γραφείο Μετανάστευσης και Προσφύγων  
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) 

 

  Σελίδα 2 / 6 

 

Αν αθαίνετε ιδιαίτερα γρήγορα ορείτε να αρακολουθήσετε έναν κύκλο εντατικών αθημάτων

Το ίδρυ α ου διεξάγει τα αθή ατα ένταξης ο λεγό ενος άροχος αθη άτων θα διεξάγει αζί σας

ένα τεστ κατάταξης ριν α ό την έναρξη των αθη άτων Αυτό θα καθορίσει οιος κύκλος αθη άτων

και οιο τ ή α αθή ατος είναι καλύτερο για να ξεκινήσετε Το τεστ κατάταξης είναι δωρεάν

Συ ετοχή στην τελική εξέταση

Η τελική εξέταση α οτελείται α ό ένα γλωσσικό τεστ και ένα τεστ στο τέλος του κύκλου αθη άτων

ροσανατολισ ού ε τίτλο Η ζωή στη Γερ ανία Εάν α οδείξετε ε αρκή γνώση της γερ ανικής

γλώσσας γλωσσικό ε ί εδο Β στη γλωσσική εξέταση και εράσετε ε ιτυχώς το τεστ Η ζωή στη

Γερ ανία έχετε ολοκληρώσει ε ιτυχώς τον κύκλο αθη άτων ένταξης Θα λάβετε τότε το

Πιστο οιητικό κύκλου αθη άτων ένταξης

Εάν δεν ετύχατε σε ία ή και στις δύο εξετάσεις θα λάβετε ιστο οιητικό για το α οτέλεσ ά σας

Η συ ετοχή στην τελική εξέταση είναι δωρεάν

Πλεονεκτή ατα της συ ετοχής στο άθη α ένταξης

Οι αλλοδα οί αλλοδα ές ου ροέρχονται α ό χώρα ου δεν ανήκει στην Ευρω αϊκή Ένωση ρέ ει

να ληρούν ορισ ένες ροϋ οθέσεις για να α οκτήσουν όνι ο δικαίω α δια ονής στη Γερ ανία

Μεταξύ άλλων ρέ ει να έχουν ε αρκή γνώση της γερ ανικής γλώσσας καθώς και βασικές γνώσεις του

νο ικού και κοινωνικού συστήματος και των συνθηκών διαβίωσης στη Γερ ανία Οι α αιτήσεις αυτές

ληρούνται ε την ε ιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου αθη άτων ένταξης Ε ίσης  η πολιτογράφησή σας 

μπορεί ενδεχο ένως να πραγματοποιηθεί συντομότερα. Ε ι λέον οι γνώσεις γερ ανικής γλώσσας ου

α οκτάτε στα αθή ατα ένταξης διευκολύνουν την καθη ερινή ζωή σας στη Γερ ανία και αυξάνουν τις

ιθανότητές σας στην αγορά εργασίας

Έγκριση κύκλου αθη άτων ένταξης σε άροχο αθη άτων α ό την Ο οσ ονδιακή Υ ηρεσία

Μετανάστευσης και Προσφύγων

Σας αρακαλού ε να συ ληρώσετε λήρως και ευανάγνωστα την αίτηση εισδοχής Εάν η διεύθυνση

ου έχετε δηλώσει είναι σε διαφορετικό όνο α φροντίστε να συ ληρώσετε το εδίο ενδεχ κάτοικος

στη διεύθυνση διαφορετικά η αλληλογραφία δεν ορεί να αραδοθεί Ε ισυνάψτε τα έγγραφα

ου αναφέρονται στην αίτηση και στη συνέχεια στείλτε την στη διεύθυνση ου αναφέρεται σε αυτήν

Εάν γίνετε δεκτός για να αρακολουθήσετε έναν κύκλο αθη άτων ένταξης θα λάβετε α ό την

Ο οσ ονδιακή Υ ηρεσία ε ιβεβαίωση ότι δικαιούστε να αρακολουθήσετε το άθη α ένταξης τη

λεγό ενη «βεβαίωση δικαιώ ατος» Τους αρόχους κύκλων αθη άτων τις διευθύνσεις ό ου

διεξάγονται τα αθή ατα στην εριοχή σας καθώς και το αρ όδιο για σας εριφερειακό γραφείο της

Ο οσ ονδιακής Υ ηρεσίας θα τα βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση

https://bamf-navi.bamf.de/de/
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Η έγκριση εισδοχής σας στο άθη α ένταξης ισχύει για ένα έτος Στην ε ιβεβαίωση στην ενότητα Το

δικαίω α συ ετοχής ισχύει έχρι υ άρχει ια η ερο ηνία έχρι την ο οία ορείτε να εγγραφείτε

σε έναν άροχο για να αρακολουθήσετε κύκλο αθη άτων ένταξης Παρακαλείστε να εγγραφείτε σε

ένα άθη α ένταξης στο γραφείο ου σας έχει ενδεχο ένως αναφερθεί και να ροσκο ίσετε εκεί τη

βεβαίωση δικαιώ ατος Εάν δεν έχει οριστεί συγκεκρι ένο γραφείο εγγραφείτε το συντο ότερο δυνατό

σε έναν άροχο αθη άτων της ε ιλογής σας

Προκει ένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη συ ετοχή στα αθή ατα η Ο οσ ονδιακή Υ ηρεσία ορεί

να σας στείλει σε συγκεκρι ένο άροχο αθη άτων

Ο άροχος αθη άτων ρέ ει να σας ενη ερώσει για την ανα ενό ενη έναρξη των αθη άτων Το

άθη α θα ρέ ει να ξεκινήσει εντός έξι εβδο άδων α ό την εγγραφή σας Εάν εντός αυτού του

χρονικού διαστή ατος δεν ροκύψει κανένας κύκλος αθη άτων ο άροχος του κύκλου αθη άτων

ρέ ει να σας ενη ερώσει

Ε ιση αίνεται ότι το δικαίω ά σας συ ετοχής θα λήξει εάν για λόγους ου οφείλονται σε εσάς δεν

ξεκινήσετε το άθη α ένταξης το αργότερο ένα έτος ετά την εγγραφή σας ή εάν διακόψετε τη

συ ετοχή σας στο άθη α για διάστη α εγαλύτερο του ενός έτους

Κανονική συ ετοχή στον κύκλο αθη άτων

Προκει ένου να ε ιτευχθεί ο στόχος του κύκλου αθη άτων ένταξης θα ρέ ει να συ ετέχετε

κανονικά στο άθη α Αυτό ση αίνει ότι θα αρακολουθείτε τακτικά τα αθή ατα έχρι το τέλος του

κύκλου αθη άτων και την τελική εξέταση Η κανονική αρακολούθηση των αθη άτων είναι ε ίσης

ση αντική για εσάς εάν θέλετε να ε αναλάβετε τις διδακτικές ονάδες του γλωσσικού αθή ατος σε

εταγενέστερη η ερο ηνία Ο άροχος του κύκλου αθη άτων θα ε ιβεβαιώσει εγγράφως την

ενδεικνυό ενη συ ετοχή σας εάν το ε ιθυ είτε

Φροντίδα των αιδιών

Εάν χρειάζεστε φροντίδα αιδιών ροκει ένου να αρακολουθήσετε ένα κύκλο αθη άτων ένταξης

ε ικοινωνήστε ε τον συγκεκρι ένο άροχο Θα σας ενη ερώσει για τις υ άρχουσες ε ιλογές

φροντίδας αιδιών

Αλλαγή του αρόχου κύκλου αθη άτων

Κατ αρχήν ορείτε να αλλάξετε άροχο αθη άτων όνο ετά την ολοκλήρωση ιας ενότητας

αθη άτων Μια αλλαγή είναι δυνατή όνο σε ερί τωση ειδικών εριστάσεων ιδίως σε ερί τωση

ετακό ισης αλλαγής εταξύ αθη άτων ερικής και λήρους φοίτησης για να καταστεί δυνατή η

φροντίδα των αιδιών ή για την ανάληψη ε αγγελ ατικής κατάρτισης ή βιο οριστικής α ασχόλησης

ετά την ολοκλήρωση ενός τ ή ατος αθη άτων

Σε ερί τωση αλλαγής για άλλους λόγους θα χάσετε τις διδακτικές ονάδες του τ ή ατος αθη άτων

ου δεν αρακολουθείτε λέον
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Σε ερί τωση ε ιτρε ό ενης αλλαγής ο άροχος αθη άτων ρέ ει να σας ε ιστρέψει τη βεβαίωση

δικαιώ ατος

Κόστος του κύκλου αθη άτων ένταξης

Πρέ ει να καταβάλλετε στον άροχο αθη άτων οσό συ ετοχής ευρώ ανά ώρα αθή ατος Αυτό

το οσό συ ετοχής ρέ ει να καταβάλλεται ριν α ό την έναρξη κάθε εριόδου ωρών αθη άτων

και ριν α ό το άθη α ροσανατολισ ού Σε ερί τωση α ουσίας σας α ό τα αθή ατα η συ ετοχή

σας στο κόστος για τις ώρες αθη άτων ου χάσατε δεν ορεί να σας ε ιστραφεί Εάν δεν έχετε δικό

σας εισόδη α τη συ ετοχή σας στο κόστος καταβάλει το ρόσω ο ου υ οχρεούται να σας συντηρεί

Μ ορείτε να α αλλαγείτε α ό τη συ ετοχή στο κόστος αν λα βάνετε ε ίδο α ανεργίας ή ε ίδο α

διαβίωσης ε ίδο α κοινωνικής ρόνοιας ή αν είστε οικονο ικά ά ορος για άλλους λόγους Για την

α αλλαγή α ό την συ ετοχή στο κόστος ρέ ει να υ οβάλετε γρα τή αίτηση στο εριφερειακό

γραφείο της Ο οσ ονδιακής Υ ηρεσίας ου είναι αρ όδιο για σας

Παρακαλείστε να ε ισυνάψετε α οδεικτικά στοιχεία για την οικονο ική σας ανάγκη αντίγραφο της

σχετικής βεβαίωσης χ ειδο οίηση για το ε ίδο α ανεργίας Ι ή ΙΙ ε ίδο α κοινωνικής ρόνοιας

ε ίδο α στέγασης ε ίδο α τέκνων αροχές βάσει του νό ου ερί αροχών για αιτούντες

άσυλο α αλλαγή α ό τα τέλη αιδικού σταθ ού α αλλαγή α ό τα ραδιοτηλεο τικά τέλη ειω ένο

εισιτήριο αστικών συγκοινωνιών κ λ Εάν είναι δυνατόν αρακαλείστε να υ οβάλετε την αίτησή σας

ριν α ό την έναρξη των αθη άτων Εάν υ οβάλετε αίτηση κατά τη διάρκεια των αθη άτων η

α αλλαγή α ό το κόστος δεν ορεί να χορηγηθεί αναδρο ικά α ό την έναρξη των αθη άτων

Έξοδα ετακίνησης

Εάν η Ο οσ ονδιακή Υ ηρεσία σας έχει απαλλάξει α ό την καταβολή της συ ετοχής στο κόστος

ορείτε να λάβετε ε ιδότηση για τα έξοδα ετακίνησής σας στο άθη α ένταξης Η ε ιδότηση

χορηγείται ε τη ορφή εφά αξ οσού στόσο α αραίτητη ροϋ όθεση είναι άντα ο τό ος

διεξαγωγής των αθη άτων να α έχει τουλάχιστον χιλιό ετρα α ό το σ ίτι σας Για την επιδότηση 

ετακίνησης ρέ ει να υ οβάλετε αίτηση στο αρ όδιο εριφερειακό γραφείο της Ο οσ ονδιακής

Υ ηρεσίας Μ ορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση

Ε ανάληψη το ολύ διδακτικών ονάδων του γλωσσικού αθή ατος

Υ ό ορισ ένες ροϋ οθέσεις ορείτε να ε αναλάβετε έως και διδακτικές ονάδες του γλωσσικού

αθή ατος ία φορά Για να το κάνετε αυτό ρέ ει να έχετε λάβει έρος κανονικά σε ολόκληρο τον

κύκλο γλωσσικών αθη άτων και ακολούθως στη γλωσσική εξέταση κατά την ο οία δεν α οδείξατε

ε αρκή γνώση της γερ ανικής γλώσσας ε ί εδο γλώσσας Β

Για τη συ ετοχή στα ε αναλη τικά αθή ατα α αιτείται αίτηση Υ οβάλετε την αρούσα αίτηση στο

εριφερειακό γραφείο της Ο οσ ονδιακής Υ ηρεσίας ου είναι αρ όδιο για τον τό ο κατοικίας σας
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Εάν αρακολουθείτε ένα άθη α γρα ατισ ού δεν χρειάζεται να έχετε κάνει ροηγου ένως τη

γλωσσική εξέταση για να ε αναλάβετε τις διδακτικές ονάδες του ροχωρη ένου κύκλου

γλωσσικών αθη άτων

Ε ιστροφή της συ ετοχής στο κόστος

Εάν λάβατε έρος ε ε ιτυχία στις τελικές εξετάσεις ετά τις εκε βρίου η Ο οσ ονδιακή

Υ ηρεσία ορεί να σας ε ιστρέψει το της καταβληθείσας συ ετοχής στόσο αυτό ισχύει όνο

εάν δεν έχουν εράσει ερισσότερα α ό δύο έτη εταξύ της ρώτης έκδοσης του δικαιώ ατος

συ ετοχής σας και της τελικής εξέτασης Για την ε ιστροφή του οσού ρέ ει να υ οβάλετε σχετική

αίτηση στο αρ όδιο εριφερειακό γραφείο της Ο οσ ονδιακής Υ ηρεσίας

Τι άλλο ρέ ει να γνωρίζετε

Μ ορείτε ε ίσης να ρο ηθευτείτε όλα τα έντυ α αίτησης ου αναφέρονται στο αρόν φυλλάδιο α ό

τον άροχο αθη άτων α ό το αρ όδιο γραφείο εγγραφής αλλοδα ών (Ausländerbehörde) ή α ό το

αρ όδιο εριφερειακό γραφείο της Ο οσ ονδιακής Υ ηρεσίας στον τό ο δια ονής σας Μ ορείτε

ε ίσης να βρείτε τα έντυ α στον ιστότο ο στη διεύθυνση .

Έχετε ε ίσης τη δυνατότητα να υ οβάλετε τις αιτήσεις σας ψηφιακά στην Ο οσ ονδιακή Υ ηρεσία

έσω της Ο οσ ονδιακής Πύλης

Οι ακόλουθες εφαρ ογές είναι διαθέσι ες ψηφιακά

- Αίτηση εισδοχής για συ ετοχή σε αθή ατα ένταξης

- Αίτηση εισδοχής για ε ανάληψη το ολύ ωρών αθη άτων του κύκλου γλωσσικών αθη άτων

- Αίτηση α αλλαγής α ό τη συ ετοχή στο κόστος του κύκλου αθη άτων ένταξης

- Αίτηση επιδότησης εξόδων ετακίνησης συ εριλα βανο ένης της χορήγησης υψηλότερης

η ερήσιας α οζη ίωσης

- Αίτηση ε ιστροφής της συ ετοχής στο κόστος

Αυτή η διεύθυνση στο διαδίκτυο θα σας εταφέρει στις ηλεκτρονικές αιτήσεις στην ο οσ ονδιακή ύλη

Όλες οι εραιτέρω ληροφορίες σχετικά ε τον τρό ο υ οβολής της ηλεκτρονικής αίτησης ορούν να

βρεθούν στη διεύθυνση

Ση ειώστε ε ίσης τις υ ηρεσίες ου ροσφέρονται α ό τα κέντρα συ βουλευτικής ετανάστευσης και

τις υ ηρεσίες ετανάστευσης νέων Εκεί θα σας βοηθήσουν ε τις αιτήσεις θα α αντήσουν σε

ερωτήσεις θα αντι ετω ίσουν τα ροβλή ατά σας και ορούν ε ίσης να αναζητήσουν τον κατάλληλο

κύκλο αθη άτων ένταξης για εσάς Μ ορείτε να ενη ερωθείτε για το ού βρίσκονται στην εριοχή σας

http://www.bamf.de/formulare
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/Integrationskurse/integrationskurse-node.html
https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/Integrationskurse/integrationskurse-node.html
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/faq-ozg-ik.html;jsessionid=611F0734B4887DB3B25C2094CA56DCAE.internet532
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/faq-ozg-ik.html;jsessionid=611F0734B4887DB3B25C2094CA56DCAE.internet532
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τα κέντρα συ βουλευτικών υ ηρεσιών ετανάστευσης και οι υ ηρεσίες ετανάστευσης νέων είτε στο

αρ όδιο Γραφείο Εγγραφής Αλλοδα ών είτε στα εριφερειακά γραφεία της Ο οσ ονδιακής Υ ηρεσίας

είτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση

Το ενη ερωτικό δελτίο εριέχει τις ση αντικότερες ληροφορίες για τη συ ετοχή σας στο άθη α

ένταξης Ο άροχος των αθη άτων ορεί ε ίσης να α αντήσει σε εραιτέρω ερωτήσεις που ορεί

να έχετε

Κατά τη διάρκεια αρακολούθησης αθη άτων ένταξης δεν είστε νο ικά ασφαλισ ένοι έναντι

ατυχη άτων

Σας ευχό αστε κάθε ε ιτυχία στην αρακολούθηση των αθη άτων ένταξης


