
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  Annika Berthold 
                          02161 / 25-6423    
                         E-Mail: annika.berthold@moenchengladbach.de 

Πιλοτικό πρόγραµµα συνεργασίας του ∆ήµου και του Jobcenter MG Πιλοτικό πρόγραµµα συνεργασίας του ∆ήµου και του Jobcenter MG 
       για την υποστήριξη µεταναστών σε θέµατα γλώσσας στα πλαίσια του                                               για την υποστήριξη µεταναστών σε θέµατα γλώσσας στα πλαίσια του 

Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης (SGB II) Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης (SGB II) 

Η οµάδα εργασίας MINZE: 

∆ιεύθυνση έργου: 

Sarah Günther 
 02161 / 25-3015 
E-Mail: minze.guenther@moenchengladbach.de 

Προγραµµατισµός: 
 

 

Ibrahim Maden 
02161 / 25-3016  
E-Mail: minze.maden@moenchengladbach.de 
 

Natalia Schleicher 
02161 / 25-3017 
E-Mail: minze.schleicher@moenchengladbach.de 

διοίκηση: 

Katrin Wilms 
 02161 / 25-3012 
E-Mail: minze.wilms@moenchengladbach.de 

Γραφείο προγραµµατισµού (∆ιοικητήριο): 

Fliethstraße 86-88 
41061 Mönchengladbach 
Φαξ : 02161 / 25-3018 
E-Mail: minze@moenchengladbach.de 

Για συνοµιλία και παροχή συµβουλών : κλείστε ραντεβού 

Η σηµασία του προγράµµατος MINZE για την ένταξη 
 
 

  

 MINZE 
 
 
 

 MINZE 
 
 

 MINZE 
 
 
 
 

 MINZE 

πρώτη ευκαιρία για όλους τους µετανάστες στο Mönchenglad- 

bach στα πλαίσια του Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης (SGB II) 

σαν πλατφόρµα για επαγγελµατικές και ατοµικές προοπτικές 
 
 

σαν διαµεσολαβητής για ατοµική προώθηση της γλώσσας από τον 
γραµµατισµό έως το επίπεδο B1 καθώς και περισσότερες 

προσφορές µαθηµάτων γλώσσας 
 
 

 σαν σηµαντικός συντελεστής πρωτοποριακής εργασίας ένταξης 

. 

Azzeddine Sehlaoui 
 02161 / 25-3014 
E-Mail: minze.sehlaoui@moenchengladbach.de 

Ursula Schnitzler 
 02161 / 25-3013 
E-Mail: minze.schnitzler@moenchengladbach.de 



 

Πιλοτικό πρόγραµµα συνεργασίας του ∆ήµου και του Jobcenter MG Πιλοτικό πρόγραµµα συνεργασίας του ∆ήµου και του Jobcenter MG 
        για την υποστήριξη µεταναστών σε θέµατα γλώσσας στα πλαίσια του                                              για την υποστήριξη µεταναστών σε θέµατα γλώσσας στα πλαίσια του 

Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης (SGB II) Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης (SGB II) 

Το πρόγραµµα MINZE 
 Προσωπική συµβούλευση, 

βιογραφική συνέντευξη ( δηµιουργία προφίλ ) µε επακόλουθο τεστ γλώσσας 

 ∆ιευκρίνιση της νοµικής αξίωσης για συµµετοχή σε µαθήµατα ένταξης 

 Σύσταση 3 κύκλων µαθηµάτων γλώσσας κοντά στον τόπο κατοικίας 

µέσω της τράπεζας δεδοµένων µαθηµάτων γλώσσας -MG 
( www.minze-mg.de ) 

 Στενή συνεργασία µεταξύ των φορέων των µαθηµάτων γλώσσας, MINZE 
και Jobcenter 

 Κοινωνικοπαιδαγωγική υποστήριξη από τους συνεργάτες του MINZE 

 Τελική συµβούλευση, 

∆ιαπίστωση της γλωσσικής προόδου ( δηµιουργία δεύτερου προφίλ ) ενδεχ . 
διαµεσολάβηση για συµµετοχή σε προχωρηµένα κουρ µαθηµάτων 
προώθηση εκµάθησης της γερµανικής γλώσσας για το επάγγελµα 
 ESF-BAMF) 

( π . χ . 
/ πρόγραµµα 

Εδώ θα µας βρείτε : 

Δομή των μαθημάτων ένταξης 

Τεστ γερμανικής γλώσσας για μετανάστες DTZ (A2-B1) * 
Προσανατολιστικός κύκλος 
μαθημάτων 

Ενότητα 7                         100 ώρες 

Ενότητα 6 100 ώρες 
Στόχος:  Επίπεδο B1 

Ενότητα 5 100 ώρες 

Ενότητα 4 100 ώρες 
Στόχος:  Επίπεδο A2 

Ενότητα 3 100 ώρες 

Ενότητα 2 100 ώρες 
Στόχος:  Επίπεδο A1 

Ενότητα 1 100 ώρες 

Σύνολο: 700 ώρες 

*  Εάν κάποιος δεν κατάφερε το επίπεδο Β1 στο DTZ (τεστ γερμανικής γλώσσας για μετα- 

νάστες), μπορεί, κατόπιν σχετικής αίτησης προς την Ομ. Υπηρεσία για Μετανάστευση και 
Φυγάδες (BAMF) να προσθέσει και άλλες 300 διδακτικές μονάδες. 

1000 διδακτικές μονάδες περιλαμβάνουν μαθήματα γονέων, νέων και γραμματισμού 
(εδώ μπορούν μετά από σχετική αίτηση να προστεθούν άλλες 300 διδακτικές μονάδες). 

 

Τι προσφέρει το πρόγραμμα MINZE 
Ομάδα-στόχος: 

 Μετανάστες στα πλαίσια του Κώδικα Κοινωνικής ασφάλισης (SGB II) 

Προϋπόθεση: 

 Παραπομπή από το Jobcenter 

 Αξίωση επιδόματος για συμμετοχή σε μαθήματα ένταξης 

Στόχοι: 

 Επίπεδο γλώσσας B1 σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς 

 Προώθηση της επαγγελματικής και ατομικής ένταξης 

Υποστήριξη (κατόπιν αίτησης): 

 Είναι δυνατή η απαλλαγή από την πληρωμή τμήματος των τελών για τον 

 κύκλο μαθημάτων ένταξης 

 Απόδοση τους κόστους διαδρομής από το BAMF (μέγ. ύψος του κοινωνικού 

 εισιτηρίου - για κύκλους μαθημάτων σε απόσταση άνω των 3 χλμ. Οι σχετικές 

 αιτήσεις υποβάλλονται από τις σχολές γλωσσών 
   

Τα έξοδα για απαιτούμενα βιβλία επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες! 

Πρόγραμμα MINZE για προώθηση της γλώσσας 
Δήμος Mönchengladbach 

Fliethstr. 86 – 88 

41061 Mönchengladbach 


