
Berufsorientierung 
für  

Zugewanderte 
(BOF)  

 
КАР'ЄРНА ОРІЄНТАЦІЯ ДЛЯ ІММІГРАНТІВ (BOF)  

 

 

www.bzwismar.de 

Ми знайдемо час, щоб відповісти на ваші 

запитання: 

Зв'яжіться з нами та призначте зустріч з ні до чого не 

зобо'язуючою консультацією. Ми не поспішаємо і разом з 

вами уточнюємо зміст і плануємо час.  

Контакти та консультація:  

Ваш шлях до нас: 
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SR Bildungszentrum Wismar 

individuell - kundenorientiert - marktnah 

SR Bildungszentrum Wismar 
individuell - kundenorientiert - marktnah 

індивідуально - орієнтований на 

споживача - близько до ринку  

Як гнучкий нaдaвaч тренінгових послуг, ми вже понад 

20 років пропонуємо індивідуальні заходи для різних 

цільових груп. Як державний заклад додаткової освіти, 

ми гарантуємо високу якість навчання. Побажання та 

вимоги наших клієнтів є гoлoвнoю ціллю нашої 

діяльності та є ocнoвoю нашого повсякденного бізнесу.  

Тісні зв'язки з ринком праці  

Ми сучасна сервісна компанія і бачимо своє 

завдання у розвитку та передачі знань. Ми 

заохочуємо та кидаємо виклик нашим учасникам. 

Також для нас характерний особливо тісний 

зв’язок з економікою. Наша структура складається 

із взаємозв’язаних напрямків: кар’єрна орієнтація, 

навчання та підвищення кваліфікації, кадрові 

послуги, в яких ми можемо об’єднати різні 

послуги, утворюючи загальний комплекс.  

 

Qualitätssiegel 

SR Bildungszentrum Wismar 
сертифікований відповідно до 
Порядку про акредитацію та 
затвердження для сприяння 
зайнятості (AZAV) та схвалений для 
здійснення заходів щодо сприяння 
професійному розвитку.  
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Tel.: 03841 - 258600 oder 258601  
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www.facebook.com/bzwismar 
++ Наступний початок ++ 
 
 23.01.2023 повний день  
 06/2023 частковий робочий 
        день  



 

Завдяки програмі «Кар’єрна орієнтація для 

іммігрантів» (BOF) Федерального міністерства 

освіти та досліджень (BMBF) біженці, вже не  

шкільного віку, та іммігранти, які потребують 

підтримки, отримують підтримку на шляху до 

навчання. Під час курсів BOF учасники 

вивчають технічну мову та спеціальні знання 

для бажаного навчання та отримують 

індивідуальну підтримку від супроводжуючої 

особи. Курси BOF проходять в навчальних 

майстернях і компаніях.  

Біженці та іммігранти, які потребують підтримки, 

поступово готуються до професійного навчання в 

рамках інтенсивного курсу професійної орієнтації 

та підготовки на протязі 26 тижнів.  

Переваги 
 
 Ви випробовуєте себе у різних роботах та 

спробуєте себе у компанії за професією 
вашої мрії 

 Ви отримаєте спеціальні знання та німецьку 
мову для своєї роботи  

 Ми допомагаємо вам знайти  місце для 
навчання  

 Ми допомагаємо вам із заявкою та з 
офіційними справами та контрактами  

 Курс безкоштовний  

 Можлива неповна зайнятість  

 Оплачуються витрати проїзд  

 Безкоштовний обід  

 У нас ви можете отримати робочий одяг  
 
www.berufsorientierungsprogramm.de/angebote-fuer-

zugewanderte/ 

www.berufsorientierungsprogramm.de/
angebote-fuer-zugewanderte/de/video-
berufsorientierung-fuer-fluechtlinge-2240.html 

https://bmbf-prod.bmbfcluster.de/upload_filestore/pub/
Berufliche_Orientierung_fuer_Zugewanderte.pdf  

| семінарські дні 
(до 18 тижнів)  

Під час семінарських днів, Учасники мають 

можливість практично пізнати три професійні 

сфери. Протягом від 9 до 18 тижнів вони 

перевіряють, чи дійсно вибрані професії 

відповідають ix особистим здібностям і 

схильностям. Під час семінарів ви також 

дізнаєтеся більше про структуру та зміст 

дуального навчання за обраними професіями 

та будете підготовлені лінгвістично та 

технічно.  
 

| викладання мови 
Підготовка до професійно-технічної школи 

відбувається з цілісним підходом до передачі 

мовних та професійних знань, пов’язаних з 

роботою: навчання спеціалістів із знанням 

мови та робота з усвідомленням мови також 

здійснюватимуться в майстернях чи 

кабінетах. Предметний зміст включати в 

уроки мови. На наступному етапі роботи 

технічні та мовні навички ще більше 

поглиблюються в процесі роботи.  
 

| Стажування (до 8 тижнів) 

На основі свого досвіду протягом днів 

семінарів учасники приймають рішення про 

навчання, яке вони випробовують у компанії 

на етапі експлуатації. Тут вони застосовують 

раніше набуті навички у вирoбничій практиці 

протягом чотирьох і максимум 8 тижнів. І 

навпаки, компанія знайомиться з 

потенційними стажерами.  

  

| професійні галузі 
 

Метал i пластик, деревина 

колір/дизайн кімнати, склад/логістика,  

Готель i торгівля громадським харчуванням, 

ведення домашнього господарства, 

здоров'я, освіта, соціальний 
 

| учасники 
 Біженці та іммігранти різного віку 
 
 Родичі від возз'єднання сім'ї з посвідкою  
      на проживання (§27 Закону про проживання)  
 
 Люди з біженським походженням і доступом      

до ринку праці 
 
 Бажаючі навчатися 
 
 Іммігранти, які потребують спеціального 

фінансування та мовної підтримки 
 
 З повною шкільною освітою 
 
 інтеграційний курс або подібне 

      завершений(допускаються вийнятки) 
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