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Інформація про програму «Адаптовано для школи» в TJP e.V.

Програма «Адаптовано для школи» пропонує дітям та молоді, які щойно прибули до Німеччини і
ще не отримали місця в школі, можливість отримати початкові знання німецької мови. Мовна
підтримка відбувається в рамках відповідних навчальних підрозділів.
Крім  того,  є  можливість  також  практичної  роботи.  Це  відбувається  насамперед  у  науково-
технічному секторі, а також у ремісничому.
Для цього доступні такі майстерні , як столярна , швейна майстерня та ювелірна майстерня, а
також  лабораторія  та  кулінарна  майстерня  .  Ми  також  зможемо  досліджувати  околиці  та
познайомимося, наприклад, з Меллов парком. Практичній роботі ми надаємо таке ж значення, як
і мовній підготовці.
Мета нашої пропозиції полягає в тому, щоб учасники не тільки покращили свої знання з німецької
мови, але й свої соціальні навички, щоб полегшити їм початок навчання в школі.

Початок:
І (перша) навчальна група 05.09.2022 – 14.10.2022 (Пон.-П'ятн, 09:00 – 13:00)
ІІ група навчання 17.10.2022 – 09.12.2022 (Пон. - П'ятн. 09:00 – 13:00; на осінніх

канікулах без пропозиції)
Навчальна група працює протягом 6 тижнів.

Цільова група:
ЗОШ плюс (7-10 класи і вище), Пропонуємо 12-15 місць на навчальну групу.

Можливий постійний запис. Якщо місце в школі буде виділено під час участі - місця, які 
звільняться, будуть розподілені для кандидатів у листі очікування.
Обід та напої учасники отримують безкоштовно.

Місцезнаходження:
TJP e.V. | Lobitzweg 1| 12557 Berlin

Контакти:
Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, зв’яжіться з Кароліною Кромм.
Кароліна Кром | k.kromm@tjp-ev.de | тел. 03 65484959-0

Чекаємо на вашу участь!
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