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Базові навички для професійної переорієнтації

Базові навички для професійної переорієнтації

Додаткова пропозиція

Крок за кроком до бажаної професії

По бажанню ми пропонуємо вам допомогу в
вирішенні індивідуальних проблем. В разі виникнення проблем з влаштуванням дітей в садочки
та школи, ми з радістю допоможемо вам.

Ви покращуєте разом з нами

Педагогічний підхід

Інформація про умови прийняття

ваші базові навички в володінні

Для початку ви повинні навчитися знову
навчатися. Це стосується стратегії навчання
та техніки праці, які пізніше будуть важливі
в професії. Уроки проводяться в формі
навчальних співбесід, як в маленьких групах,
так і в роботі над проектом. При цьому
ми звертаємо увагу, щоб всі працювали
одночасно в рівній мірі. В регулярних
тестуваннях ми перевіряємо рівень знань.
Таким чином ви завжди бачите, де маєте
прогалини, та що треба пропрацювати. Також дуже важливою є практика. На практиці
ви перевіряєте свою працеспроможність та
інтерес до різноманітних професій та сфер,
щоб зробити правильний вибір професії.

В індивідуальній співбесіді ми розповімо вам
про умови прийняття участі в нашому проекті. Більше інформації ви можете отримати
по телефону 02166 128 300, або на сайті
www.faktum-gmbh.de

допомагаємо вам визначитися
з підходящою професією.

Цільова группа

Час для прийняття участі: Час прийняття участі з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00,
або з 8:30 до 12:30.

Дістатися до
нашого навчального
центру ви можете пішки
від автобусної зупинки
Marienplatz, або від
вокзалу Rheydt.

Навчальний центр: Odenkirchener Str. 28
41236 Mönchengladbach

Зміст підготовки
Stresemannstraße
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• Вчись вчитися: стратегія навчання та
техніка праці
• Професійні ключові компетенції: самостійність, командна робота, організація
на робочому місці
• Німецька мова: читати, розуміти, писати
• Математичні навички
• Інформаційні на комунікаційні технології
• Комп’ютерні програми в роботі (Word,
Excel)
• Практика для профорієнтації (виявлення
профпридатності)

Wilhelm

Мотивовані клієнти без достатнього
професійного рівня навчання, які після
тестування відповідають умовам початку
професійного навчання.

Folgen Sie uns: faktumblog.de
facebook.com/faktumgmbh
Faktum. Für Ihre Zukunft.

Waisenhausstraße

Ми пропонуємо вам інтенсивну підготовку,
щоб реалізувати вашу професійну мрію.
Набуті вами базові навички орієнтуються
на актуальні запити на ринку праці. Зміст
навчання орієнтується на рівень загальних шкіл. Тому ви отримуєте знання, які є
базою для успішного початку професійної
діяльності або навчання.

Початок та тривалість: Час початку проекту
необмежений. Підготовка продовжується по
узгодженню з джоб-центром від 4 до 6 місяців.
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