Прибуття до Німеччини – Інформація про навчання та навчальні заклади
У Німеччині навчання у школі (1 – 9/10 класи) є обов’язковим, а потім також ще три роки (Berufs-)Schulpflicht. А після?

1. ОГЛЯД: Середня школа ІІ ступеня та шляхи навчання та роботи в Німеччині? *

* Німецька шкільна система у кожній федеральній землі відрізняється. Огляд нормативних актів щодо певних федеральних земель
можна знайти за адресою: abi.de/orientieren/was-will-ich-was-kann-ich/schule-schuelerwettbewerbe/schulsysteme-der-bundeslaender

2. ОРІЄНТИРИ: Навчання та робота – що мені підійде?
Щоб це з’ясувати, доцільним є визначити власні сильні сторони
та інтереси. Наступні веб-сайти допоможуть вам в цьому:
Навчання:
abi.de/unterstuetzung/start-in-deutschland/
what-interests-me-what-can-i-do-well
Професійна освіта:
www.planet-beruf.de/schuelerinnen/
was-will-ich-was-kann-ich/was-will-ich

3. П
 РИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ: Де я можу знайти
інформацію про навчальні програми?
На наступних сторінках є інформація про галузі навчання:
https://studienwahl.de/en/study-opportunities
abi.de/studium/studienbereiche
https://berufe.tv
Ви можете шукати тут конкретні пропозиції щодо навчання
по всій Німеччині та фільтрувати їх за місцем або
напрямком навчання:
https://studiensuche.arbeitsagentur.de

Коментар: Інформація про подвійну або шкільну професійну підготовку доступна за адресою www.planet-beruf.de

4. П
 ОДАЧА ЗАЯВКИ: Як я можу отримати місце в
університеті?
Знайшли підходящий варіант навчання? Тоді треба
подаватися. Інформацію про те, як подати заявку на
навчання, можна знайти тут:
https://studienwahl.de/en/application-admission
abi.de/bewerbung/studienplatz/bewerben-oder-direkt-einschreiben
Важливо: Для вступу до навчальних закладів у Німеччині,
можливо, знадобиться підтвердити дипломи або свідоцтва з
вашої країни. Додаткову інформацію про це можна знайти на
наступних веб-сайтах:
abi.de/unterstuetzung/start-in-deutschland/what-is-my-certificate-worth
www.arbeitsagentur.de/fuer-menschen-aus-dem-ausland/
anerkennung-abschluss
www.anerkennung-in-deutschland.de

Інші важливі посилання:
www.germany4ukraine.de
www.studentenwerke.de
Консультаційні центри з питань освіти, що поруч з Вами:
www.jugendmigrationsdienste.de
https://bildungsberatung-gfh.de
Консультаційні послуги Федеральної служби
зайнятості:
www.arbeitsagentur.de/ua/ua/ukraine

5. ПІДГОТОВКА: Чи є достатніми мої знання мов?
У Німеччині навчальні програми проходять німецькою (але деякі
програми є також англійською мовою). Перш ніж почати навчання,
дуже важливо пройти мовний курс або підготовчі курси або
орієнтаційні програми. Більше інформації можна знайти тут:
https://studienwahl.de/en/study-information/entry-and-residence
www.hrk.de/hrk-international/refugees/
Де я можу вивчати німецьку?
Багато мовних курсів пропонуються в містах або муніципалітетах.
Є також безкоштовні мовні курси в Інтернеті, наприклад за адресою
www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055 або в додатку «Прибуття».
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