
  

  

Немає плану та занепокоєні професійний майбутнім?  

Тобі потрібна підтримка та хочеш знати що потрібно для 

сучасного світу роботи – Arbeitswelt 4.0 ?  

 

Тоді приходь до “Мова дружня до молоді” 
GEFÖRDERT DURCH 

Зміст та цілі 

GEFÖRDERT AUS MITTELN DES HESSISCHEN MINISTERIUMS FÜR 

SOZIALES UND INTEGRATION 
 #підвищення компетентності 

Розшир свої (цифрові) навички для свого 
професійного майбутнього. Ми підготуємо тебе до 
майбутнього в сучасному світі праці Arbeitswelt 4.0. 

Hessisches Ministerium 
für Soziales und Integration #просто зроби це 

Випробуй себе у нас і створи власний проект. Тут 
вітаються твої ідеї! 

#буть зосередженим 
ZERTIFIZIERT NACH AZAV 

Удосконалюй разом з тренером свої сильні сторони. 
Розвивай свою професійну перспективу разом з ним. 

ARBEIT UND BILDUNG e. V. 

Krummbogen 3 

#безпечна база 

Ми ініціюємо перехід на навчання або роботу і 
супроводжуємо в цьому. 35039 Marburg 

Tel.: 06421 | 9636 0 ДЛЯ КОГО? 
E-Mail: funk@arbeit-und-bildung.de 

www.arbeit-und-bildung.de   Люди віком від 16 до 30 років 
Підключення до однієї з правових 
груп SGB     II, SGB III, SGB VIII або SGB 
XII 

Поки немає професійної перспективи 
JUKO Marburg e. V. 

Neue Kasseler Str. 3 JugA 35039 Marburg ЯК ДОВГО? 
Tel.: 06421 | 999 740 

 9 або 12 місяців в освітній програмі Fax: 06421 | 999 741 8 

Мова дружня до 
молоді для цифрової 

освіти 
 E-Mail: jugendkompetenznetzwerk@juko-marburg.de 

www.juko-marburg.de 

Заняття 3 дні на тиждень та персональні тренінги 
 

Stand: Februar 2022 



  

 

Що таке “Мова дружня до молоді”? 

Коли йдеться про права молоді, ми допоможемо 
тобі почуватись самим собою у нашому 
дружньому колективі. 

Молодіжне звернення - це безкоштовна 
пропозиція для молодих людей віком до 30 
років, які перебувають у перехідному періоді від 
навчання до роботи. Цей проект є частиною 
бюджету навчання та кваліфікації* (QB) 
Міністерства соціальних справ та інтеграції землі 
Гессен (HSMI).  
 
Спільно з JUKO Marburg e.V. та асоціацією Arbeit 
und Bildung e.V. Marburg дружнє звернення до 
молоді в асоціації підтримки. 

Тут ти можеш поділитися своїм досвідом, 
розширити свої (цифрові) навички та дізнатися 
разом з іншими, які вимоги ставить перед вами 
сучасний робочий світ Arbeitswelt 4.0. 

Разом ми підготуємо тебе до роботи твоєї мрії - 
чи то в класичній, чи в інноваційній сфері! 

 Методи та цілі 

Коли до тебе звертаються так, як до молоді, у 
тебе є шанс випробувати себе, заново відкрити 
свої сильні сторони та внести власні ідеї. 

Крім того, пропонуються тематичні семінари, на 
яких можна розширити свої знання: 

3D-друк Під час навчання в групах однолітків ми 
використовуємо ноу-хау з сучасного робочого 
світу: 

Програмування та робототехніка 

Гастрономія 
Базові цифрові навички Ремесло 
Проектно-орієнтована робота та 
можливість навчатись 

Веб-дизайн та електронна комерція 

Медіадизайн 

... 

• 

• 

Підвищення самооцінки, ініціативи та 
ефективності 

Цифрові та медіа навички 

Пригодницька та спортивна 
педагогіка 

Покращення комунікативних навичок і стратегій 
вирішення конфліктів 

Зазначені семінари проводяться у співпраці з 
"Arbeit und Bildung e.V. Marburg". • 

• 
• 
• 

Стабілізація особистості, соціальної участі 

Здобуття базових (цифрових) навичок 
Разом ми розвинемо твою індивідуальну 
професійну перспективу. Профорієнтація є 
важливою частиною проекту і включає: Інтеграція в ринок навчання та праці 

Ведення незалежного, самостійного та 
відповідального способу життя 

сучасний коучинг 

Стажування 

Спільні візити до компаній 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ КОУЧИНГ  

Коучинг та консалтинг 

Навчання та консультування 

Індивідуальний підхід  

Розширення можливостей 

Вчимося разом 

Базові цифрові навички 

Навчання застосуванню 

Творчі та робочі проекти 

Сучасне забезпечення 


