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Система освіти в Німеччині
Інформаційний захід та групове консультування
для дорослих жінок та випускниць шкіл з України
Ви хочете дізнатися більше про структуру системи освіти в Німеччині, щоб краще
спланувати Вашу кар'єру у Німеччині?
В рамках двох групових консультацій Ви отримаєте всю важливу інформацію та необхідну
консультацію. По бажанню Ви можете прйняти участь в одному чи обидвох заходах.

1. П’ятниця, 10 червня 2022 р., з 15:30 до 18:30
Шкільна система освіти та професійнo-технічнe навчання в Берліні
Основна увага приділяється наступним темам:
- середня школа та її види і атестати
- професійно-технічна освіта- технікум, ПТУ
- Перепідготовка та післякваліфікація професійно-технічної освіти
Наші доцентки:
Вікторія Гошоватюк: cоціальний педагог, консультанткa з питань освіти та професії при
GFBM gGmbH в проектi bridge - консультації для біженців
Віолета Андерс: консультанткa з питань професійної кар'єри при Inpäd e.V.

Захід є безкоштовним і фінансується федеральною землею Берлін (Сенатом з питань науки, охорони
здоров’я, опіки і рівних можливостей – Департаментом у справах жінок і рівних можливостей).

Зустріч організовано за співпраці з GFBM gGmbH в проектi bridge.

2. П’ятниця, 17 червня 2022, р., з 15:30 до 18:30
Вища освіта та підвищення кваліфікації в Німеччині
Основна увага приділяється наступним темам:
-

Типи вищих навчальних закладів та вимоги до вступу
Визнання іноземних кваліфікацій: поради щодо визнання
Mожливості отримання подальшої освіти та підвищення кваліфікації

Наші доцентки:
Вікторія Гошоватюк: cоціальний педагог, консультанткa з питань освіти та професії при GFBM
gGmbH, в проектi bridge - консультації для біженців
Віолета Андерс: консультанткa з питань професійної кар'єри при Inpäd e.V.

Оскільки кількість учасниць обмежена, просимо зареєструватися заздалегідь:
Pеєстрація українською:
Frau Gošovatjuk
Tel: 030 755 144 -121/ -290
E-Mail:
bridge@gfbm.de

Pеєстрація німецькою:
Frau Güleç
Tel: 030 68 97 72 - 0
E-Mail: info@inpaed-berlin.de

Mісце проведення:
Inpäd e.V.
Manfred-von-Richthofen-Str. 2
Ecke Dudenstr., VH 1.OG
12101 Berlin Tempelhof/Schöneberg
U-Bahn: U 6 Platz der Luftbrücke
Bus: 248 und M43

Захід є безкоштовним і фінансується федеральною землею Берлін (Сенатом з питань науки, охорони
здоров’я, опіки і рівних можливостей – Департаментом у справах жінок і рівних можливостей).

Зустріч організовано за співпраці з GFBM gGmbH в проектi bridge.

