Общински център за образование на възрастни — повишаване на квалификацията и управление на обучението

Volkshochschule
Offenbach am Main

Учене през
целия живот

vhs Оffenbach

Общински център за образование
на възрастни (Volkshochschule,
VHS) — място за обучение
VHS Офенбах е служба към градска община
Офенбах. Тя предлага много възможности за
повишаване на квалификацията, основно за
възрастни. Курсовете и лекциите на VHS Ви
дават възможност да научавате нещо ново
през целия живот. Тук ще се срещнете с хора на
равна нога. Често това са хора, с които иначе
не бихте имали възможност да се запознаете.
Това допринася за контактите и открива града
към света. Предлагат се също курсове и лекции
онлайн, за да можете да учите от дома.
Ученето ще Ви помогне да се справяте с
промените в живота и в професията. То ще Ви
помогне да бъдете здрави и да прекарвате
живота си в радост, разнообразие и заедно с
други хора. Ученето укрепва самочувствието.
Ученето с VHS трябва да създава радост и да
събужда интерес, любопитство и удоволствие.
Таксите за нашите форми на обучение са
справедливи, защото искаме в тях да могат
да участват всички.
Общинските центрове за образование на
възрастни съществуват от над сто години
в много градове на Германия. Като място
за обучение те са предназначени за всички,
основно за възрастни. Няма значение откъде
идвате, какво Ви мотивира за учене и какво
Ви вълнува. Обучението укрепва личността,
а заедно с това и сплотеността в нашето
общество. Общинските центрове за образование
на възрастни са един от основните стълбове на
нашата демокрация.
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Какво предлага VHS?
Повишаване на професионалната
квалификация и работа с компютър
Във връзка с темата „професия“ има
безбройни изисквания и въпроси. Ние
предлагаме много отговори. Предлагаме
например курсове по финансово
счетоводство, програмиране, софтуер и
съвети при кандидатстване за работа, но
също и курсове по професионален език.
Финансово счетоводство, офисен софтуер,
съвети при кандидатстване за работа,
комуникация
Общество и живот
VHS предлага обучение и по други важни
теми, например политически, екологични
и правни аспекти.
Финанси, специализирани познания
за доброволчески дейности, политика,
психология, работа с медии, история и
култура на Германия и на други страни.
Здраве
Можете да укрепите здравето си чрез
предлаганите от VHS форми на обучение.
Предлагат се различни начини за
намаляване на стреса и за това как да
останете здрави и енергични. Също и как
да се храните с удоволствие и балансирано.
Фитнес, укрепване на гърба, здравословен
живот и хранене, намаляване на стреса,
готварство и уелнес

Всички предлагани форми на
обучение можете да намерите
на www.vhs-offenbach.de.

Основно обучение и училищни дипломи
При нас можете да научите и основни неща
като четене, писане и смятане. Можете да
положите и изпит за средно образование.
Четене, писане и смятане, работа с компютър
и смартфон, подготовка за завършване на
средно образование
Деца и семейство
VHS желае да помогне на децата и
семействата. Затова помагаме на майките,
бащите, бабите и дядовците, като им
предлагаме теми, свързани с възпитанието.
Възпитание, техники на учене, регулиране на
стреса в детска възраст, двигателни курсове
за деца
Култура и творчество
За всички, които искат да извършват
творчески и занаятчийски дейности,
предлагаме най-добрите възможности.
Можете да изучите основни неща,но и
напреднали техники като се започне
от фотография, мине се през шиене и
грънчарство и се стигне до рисуване.
Освен това се предлагат теми, свързани с
театъра, литературата, киното и музиката.
Фотография, творчески дейности, литература
и писане, танц и театър
Езици и комуникация
Във VHS можете да учите много езици,
естествено и немски език.
Немски, английски, френски, жестомимичен
език, испански, хърватски, турски, руски и
други езици

Център за самостоятелно обучение
В центъра за самостоятелно обучение Вие учите
самостоятелно с помощта на компютърни
програми. Нашите консултанти ще Ви помогнат
при работата с техниката и програмите.
С програми можете да се обучавате по следните
теми:
•
•
•
•

езици, също и немски език
четене, писане и смятане за възрастни
работа с програми MS Office
съдържание по различни училищни предмети
069 8065 3988
slz@offenbach.de
www.offenbach.de/slz
2. Горен етаж, VHS, стаи 209,212

Център за основно обучение (ЦОО)
ЦОО предлага курсове и консултации за
възрастни, които искат да се научат да четат,
пишат и смятат. Предлага се и обучение за
работа с компютър, смартфон и интернет.
069 8065 3632
of-gbz@offenbach.de
www.of-gbz.de
2. Горен етаж, VHS, стая 216

Стартов проект „Производствено училище“
В стартовия проект младежите могат да
натрупат първоначален опит в гастрономията.
Те могат допълнително да положат изпит
за завършено средно образование и да
се подготвят за следващите степени на
образование и за пазара на труда. Участниците
стопанисват под специализиран надзор „Бар за
хранене — обедна маса с изглед към града“ и
кафенето на VHS. Към проекта е включена кухня,
в която всички ястия се приготвят от младежите.
В кафенето на етаж 1 се предлагат сандвичи,
самостоятелно приготвени сладкиши, студени и
топли напитки.
пон. — четв. 08:00 — 13:00 ч.
В бара за хранене на етаж 5 Ви очаква топъл
обяд с ястия от цял свят. Моля, направете
резервация по телефона до 10:30 ч.
пон. — вт. 12:00 — 13:00 ч.
069 8065 4363
produktionsschule@offenbach.de
5 етаж, VHS
Координация на обучението и консултации
Общинският център за образование на възрастни
(VHS) предлага не само собствени форми на
обучение, но се грижи също и за „общинското
управление на обучението“. Тази задача се
изпълнява от специализираното звено за
консултации и координация на обучението. То
предлага информация и консултации във връзка
с различните форми на обучение и докладва
редовно статистическите данни във връзка с
обучението. Специализираното звено провежда
мероприятия за специалисти, насърчава
обмена между предлагащите обучение и по този
начин подпомага сътрудничеството. Част от
специализираното звено са и Общинската служба
за консултации във връзка с повишаване на
квалификацията (webb) и Бюрото за обучение (ОФ).

Общинска служба за консултации
във връзка с повишаване на
квалификацията и Хесенкампус
консултации за обучение
Службата за консултации във връзка с
повишаване на квалификацията към VHS ще Ви
помогне при планирането на професионалното
Ви бъдеще. Там ще получите информация за
финансирането, възможностите за повишаване
на квалификацията и за признаването на
чуждестранни дипломи. Консултациите са
безплатни, поверителни и се извършват от
независими експерти. Същото се отнася и за
консултациите, които не се предлагат от VHS.
За консултация се изисква предварително
записване.
069 8065 3133
webb@offenbach.de
www.offenbach.de/webb
Партер, VHS, стая Е-36
OФ Бюро за обучение
В Офенбах се предлагат много възможности
за обучение. OФ Бюро за обучение ще Ви
предложи цялостна информация и ще Ви насочи
към компетентните органи. За консултация се
изисква предварително записване.
069 8065 3838
bildung@offenbach.de
www.offenbach.de/bildungsbuero
Партер, VHS, стая Е-32

Възможно е намаляване
на таксата за обучение.
Повече информация
можете да намерите на
www.vhs-offenbach.de.

Контакти и записване

069 8065 3142
vhs@offenbach.de
www.vhs-offenbach.de
VHS Offenbach, Berliner Straße 77,
63065 Offenbach a. M.
Бюро за обслужване, партер, стая Е-34
пон. 13:00 — 17:00 ч.
пт. 09:00 — 12:00 ч.
За записване са ни необходими следните
данни:
•
•
•
•
•

фамилно име
• номер на курса
собствено име
• наименование на курса
адрес
• телефонен номер
дата на раждане
• имейл адрес
SEPA-разрешение за дебитиране (IBAN, BIC)
Пътуване с автобус и метро:
OF Marktplatz, OF Rathaus
автобус: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 120,
OF 30, F-41, 551, 661
метро: S1, S2, S8, S9
Сградата на VHS е до голяма степен без
бариери. Паркингът за автомобили на
лица с увреждания се намира
на входа „Францьозишес Гесхен“.
Записване за курсове по немски език
За записване трябва да уговорите час
за разговор и езиков тест на телефон:
069 8065 3142.
Можете да ни намерите в следното време:
пон., вт., четв.: 09:00 — 12:00 ч.
пон., четв.:
14:00 — 16:00 ч.

