Консультація щодо навчання та професійної
орієнтації
для молоді з міграційним та біженським походженням
Яка робота мені підходить? Що таке подвійне навчання? Як мені знайти навчальне місце?
З цими та іншими питаннями, що стосуються тематики навчання, допоможе регіональний офіс
KAUSA-Landesstelle. Він підтримує молодих людей на їхньому шляху до навчання.
Індивідуально в особистій бесіді або в групах. Батьки також можуть отримати консультацію.
Безкоштовно.
Пропозиції регіонального офісу KAUSA-Landesstelle






Інформація щодо дуального навчання в Німеччині
Підтримка до та під час навчання
Допомога у пошуку підходящої професії, місця навчання чи стажування
Поради щодо супровідного листа
У разі потреби направлення до інших організацій

Контакти
KAUSA-Landesstelle Thüringen
c/o Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e.V.
Анастасія Сергань-Вассманн
Hochheimer Straße 47
99094 Erfurt/Ерфурт
Телефон: 0361 60 15 53 44
kausa@bwtw.de
www.bwtw.de/kausa/
Розташування: Ерфурт, Єна, Мюльхаузен
Консультації на: німецька, арабська, англійська, грузинська, російська, чеська, турецька
Про KAUSA
KAUSA означає освіту та міграцію. У багатьох федеральних землях і регіонах є KAUSA-проекти.
Мета – залучити молодих біженців та мігрантів до навчання. Компанії-мігранти, які хочуть
запропонувати місця навчання, супроводжують регіональні офіси KAUSA на шляху до
учнівскької компаніЇ.
Додаткова інформація: www.bildungsketten.de/kausa

Український переклад: Анна Пономаренко (Ukrainische Übersetzung: Anna Ponomarenko)

Дуальна освіта
Тим, хто успішно закінчив навчання, легше знайти хорошу роботу. Дуальна освіта може стати
альтернативою до отримання вищої освіти. На вибір є понад 300 професій – від автомеханіка
до зубного техніка.
Подвійне навчання (в компанії) триває від двох до трьох з половиною років, залежно від
професії та отриманої середньої освіти. «Дуальна» означає навчання в двох місцях: в компанії
ви навчитесь працювати практично, у професійно-технічному навчальному закладі ви
отримаєте додатковї теоретичні знання.
Переваги дуального навчання


працювання безпосередньо за професією



поєднання практики та теорії



навчатися та заробляти гроші



соціальні контакти в компанії



стати кваліфікованим фахівцем

Влаштуватися в компанію
Ви визначилися з професією і знайшли компанію? Тоді подайте заяву на отримання місця
навчання безпосередньо в компанію. Шкільний звіт не завжди потрібен. Компанія визначає,
яку кваліфікацію вона бажає. Вікових обмежень немає – навіть ті, кому за 30, можуть почати
навчання.
Стажування може підготувати вас до навчання. Це дозволить вам краще пізнати компанію та
професію, а також покращити свою німецьку мову.
Вимоги до навчання


Знання німецької мови, зазвичай рівень В2



Певна шкільна кваліфікація – в залежності від кар'єрних прагнень



Статус проживання з доступом до ринку праці або дозвіл на роботу

Біженці з України не повинні клопотати про притулок. Маючи дозвіл на проживання від
імміграційних органів , ви можете працювати, навчатися професії чи отримувати вищу освіту в
Німеччині.
Додаткова Інформація


www.bildungsketten.de/ukraine



KAUSA Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland (russisch)



www.berufenavi.de

Вам потрібна підтримка, щоб почати навчання?
На курсі BOF ви познайомитеся з різними професіями, зможете поглибити свої знання
німецкької мови та будете підготовлені до ПТУ:
www.berufliche-orientierung-fuer-zugewanderte.de
Ви вже отримали професію у своїй рідній країні?
Тоді перевірте, чи можливо це роспізнати: www.anerkennung-in-deutschland.de
Український переклад: Анна Пономаренко (Ukrainische Übersetzung: Anna Ponomarenko)

