
Коли? 4 жовтня – 31 грудня 2022

Де? На кампусі Ессен університету 

Дуйсбург-Ессен та онлайн
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Подача заявки: 25 липня – 15 

вересня 2022 року
Максимальна кількість учасників: 25

Де можна зареєструватися?
https://www.uni-due.de/lehrkraefteplus/aktuelles

• Ви кваліфікований вчитель, 

біженець з України чи іншої країни

• Ви маєте досвід викладання у своїй

країні походження

• Ви володієте німецькою мовою

принаймні на рівні А1 (GER) або

зараз відвідуєте курс німецької мови

рівня А1

• Ви живете в землі NRW і можете 
легко дістатися до кампусу Ессена

• Практикуми зі шкільної роботи

(4 суботи)

• Мовна підготовка (жовтень –

листопад, 4 дні по 90 хвилин)

• Коротка практика в школі

• (листопад – грудень, 4 дні по 90 

хвилин)

• Консультації та інформація про 

перспективи (один день на тиждень)

• Інформація про шкільну систему та 

професію вчителя в землі Північний 

Рейн-Вестафалія (NRW)

• Поради щодо перспектив кар'єри в 

школах Німеччини

• Обмін досвідом та інформацією

Спеціальна пропозиція

для вчителів-біженців з 

України та інших країн

Спеціальна пропозиція

для вчителів-біженців з 

України та інших країн

Цілі

Наша програма

Реєстрація

Ви можете взяти участь у 

програмі, якщо…

https://www.uni-due.de/lehrkraefteplus/aktuelles


У вас є запитання?Спеціальна пропозиція

для вчителів-біженців з 

України та інших країн
Загальною метою 

пропозиції є…

Запланована пропозиція навчання
розроблена для вчителів-біженців з 
України та інших країн, які зараз 
навчаються на курсах німецької мови
від рівня А1 або вже завершили його
та хотіли б дізнатися більше про 
професію вчителя в Німеччині.
Основою є елементи мовного курсу, 
освітня кваліфікація, дидактична 
підтримка та професійні поради за 
програмою Lehrkräfte PLUS 
університету Дуйсбург-Ессен.

Проект має розпочатись 4 жовтня та 
триватиме до кінця року в форматі
поєднання онлайн елементів та 
зустрічей віч-на-віч відповідно до 
бажання і можливостей учасників.

Звертайтеся до нас за 
електронною адресою
lkplus@uni-due.de чи за 
номером телефону: 
+49 201 1834274. 

Або завітайте до нас у години
онлайн-консультації, які
відбудуться 4 серпня, 11 серпня
та 25 серпня о 10:00 у цій zoom-
кімнаті: Zoom-Raum

показати учасникам спільні пункти
з їхнім попереднім навчанням і 
досвідом у професії вчителя та 
варіанти подальшої кваліфікації, 
щоб запропонувати їм швидку
професійну орієнтацію та 
перспективи інтеграції у трудові
відносини у відомій професійній
сфері після переміщення внаслідок
війни. Що стосується поточного 
руху біженців з України, ця
пропозиція також спрямована на 
задоволення очікуваної потреби в 
(українських) викладачах для 
навчання українських учнів.

mailto:lkplus@uni-due.de
https://uni-due.zoom.us/j/64901881086?pwd=cHBuSnlLMlNkUE1uTkhQdnBDRmhRZz09

