Centrul educațional pentru adulți - Educație continuă și managementul educației

Volkshochschule
Offenbach am Main

Educație
pentru viață

vhs Offenbach

Centrul educațional pentru
adulți - un loc dedicat educației
Vhs Offenbach este o instituție a orașului
Offenbach. Aceasta pune la dispoziție numeroase
oferte de formare continuă, în special adresată
adulților. Cursurile și programele vhs vă permit să
învățați lucruri noi de-a lungul vieții. Aici oamenii
se află la nivel egal. Adesea apar situații în care
anumite persoane nu ar ajunge să se cunoască
altfel – ceea ce contribuie la schimbul de informații
și stimulează deschiderea la nivelul orașului. Vă
punem la dispoziție și cursuri și seminarii online,
astfel încât să puteți studia de acasă.
Învățarea vă ajută să stăpâniți schimbările din
viață și de la locul de muncă. De asemenea,
ajută la menținerea sănătății și la modelarea
vieții bazată pe bucurie, varietate și împărtășire
cu alte persoane. Învățarea crește încrederea în
propria persoană.
Învățarea alături de vhs ar trebui să fie distractivă,
să stârnească interes, curiozitate, distracție și
dorința de a învăța. Costurile ofertelor noastre
sunt echitabile, deoarece dorim ca toată lumea
să poată beneficia de ofertele noastre.
Centrele educaționale pentru adulți există în
multe orașe din Germania de peste o sută de
ani. Scopul acestora este să ofere un mediu
educațional pentru toată lumea – în special
pentru adulți. Nu contează de unde vin aceștia,
ce îi motivează să învețe sau ce îi mobilizează.
Educația întărește fiecare persoană în parte și,
astfel, întărește coeziunea la nivelul societății
noastre. Centrele educaționale pentru adulți
constituie piatra de temelie a democrației noastre.
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Oferte ale vhs
Dezvoltare profesională și utilizare computer
Există numeroase cerințe și întrebări în ceea
ce privește subiectul „ocupație”. Dispunem
de numeroase oferte în acest sens. Oferim,
spre exemplu, cursuri de contabilitate
financiară, programare, software și sfaturi
pentru depunerea unei candidaturi și de
limbaj profesional.
Contabilitate, software de birou, sfaturi privind
depunerea unei candidaturi, comunicarea
profesională
Societate și viață
vhs oferă, de asemenea, programe referitoare
alte subiecte importante, spre exemplu
cu privire la aspecte politice, ecologice și
juridice.
Finanțe, cunoștințe de specialitate în ceea ce
privește munca onorifică, politică, psihologie,
relații cu mass-media, istoria și cultura
Germaniei și a altor țări
Sănătate
Vă puteți consolida sănătatea prin ofertele
puse la dispoziție de către vhs. Sunt
prezentate diferite modalități de a reduce
stresul, de a rămâne flexibil și în formă.
Dar și modurile în care puteți avea o dietă
echilibrată și plăcută.
Fitness, întărirea spatelui, viață și alimentație
sănătoasă, reducerea stresului, Gătit și
bunăstare fizică

Toate ofertele sunt accesibile la
www.vhs-offenbach.de.

Educație de bază și certificate de absolvire
Alături de noi puteți învăța lucruri de bază, cum
ar fi citirea, scrierea și aritmetica. De asemenea,
puteți să dobândiți certificatul de absolvire a
școlii secundare sau a ciclului inferior de liceu.
Învățați să citiți, să scrieți și să efectuați calcule
aritmetice, să folosiți computere și smartphoneuri, să vă pregătiți pentru a obține certificate
de absolvire a școlii secundare sau a ciclului
inferior de liceu
Copii și familie
vhs țintește să consolideze relațiile dintre
copii și familie, motiv pentru care sprijinim
mamele, tații și bunicii care întreprind activități
educaționale.
Educație, tehnici de învățare, reglarea nivelului
de stres în copilărie, cursuri de exerciții pentru
copii
Cultură și creativitate
Oferim exact ceea ce trebuie pentru toți cei care
doresc să lucreze creativ și manual. Veți învăța
elemente de bază, precum și tehnici avansate,
de la fotografie la cusut, ceramică și pictură.
În plus, sunt furnizate cursuri privind subiecte
legate de teatru, literatură, film și muzică.
Fotografie, design creativ, literatură și scris,
dans și teatru
Limbi străine și înțelegere lingvistică
Puteți învăța multiple limbi străine la vhs,
inclusiv germana desigur.
Germană, engleză, franceză, limbajul semnelor,
spaniolă, croată, turcă, rusă și alte limbi

Centrul autodidactic (SLZ)
În centrele SLZ învățați independent cu ajutorul
programelor de computer. Consilierii noștri vă oferă
asistență și vă ajută să înțelegeți modul de lucru cu
tehnologia și programele. Puteți studia cu ajutorul
programelor următoarele subiecte:
•
•
•
•

Limbi străine, inclusiv limba germană
Citire, scriere și aritmetică pentru adulți
Mod de lucru cu programele MS Office
Conținutul diferitelor materii școlare
069 8065 3988
slz@offenbach.de
www.offenbach.de/slz
etajul 2 vhs, camera 209, 212

Centrul de educație de bază (GBZ)
Centrul de educație de bază pune la dispoziție
cursuri și consiliere pentru adulții care doresc să
învețe să scrie, să citească și să efectueze operații
de aritmetică. Oferim, de asemenea, cursuri pentru
utilizarea computerelor, smartphone-urilor și
internetului.
069 8065 3632
of-gbz@offenbach.de
www.of-gbz.de
etajul 2 vhs, sala 216

Începerea proiectului școlii de producție
În proiectul inițial, tinerii pot dobândi prima
experiență profesională în industria gastronomiei.
Puteți să obțineți certificatul de absolvire a școlii
secundare și să vă pregătiți pentru formarea
ulterioară și pentru piața muncii. Participanții
vor întreprinde activitățile aferente programului
„Essbar – Mittagstisch mit Skylineblick“
(Comestibil - prânz cu vedere skyline) și cafenelei
vhs sub îndrumare profesională. Proiectul include
o bucătărie special amenajată, în care toate
preparatele sunt proaspăt pregătite de către tineri.
La cantina de la etajul 1 găsiți sandvișuri, prăjituri
de casă, băuturi reci și calde.
Luni - Miercuri 08:00 – 13:00
Un prânz cald ce include specialități din întreaga
lume vă așteaptă la restaurantul de la etajul 5. Vă
rugăm să vă înregistrați telefonic până la ora 10:30.
Luni - Miercuri 12:00 – 13:00
069 8065 4363
produktionsschule@offenbach.de
etajul 5, vhs
Coordonare și consiliere educațională
Vhs nu numai că oferă propriile oportunități
de învățare, ci se ocupă și de „managementul
educației municipale”. Această sarcină este
preluată de către „Biroul de specialitate privind
coordonarea și consilierea educațională”. Acest
birou oferă informații și consiliere cu privire la
oportunitățile educaționale și raportează periodic
cu privire la statistici educaționale. Organizează
evenimente pentru specialiști, stimulează schimbul
de oferte ale furnizorilor de educație și susține
cooperarea în rândul acestora. Biroul include, de
asemenea, centrul municipal de consiliere privind
educația continuă webb și biroul de formare OF.

Consiliere în ceea ce privește
formarea continuă la nivel municipal și
consiliere educațională Hessencampus
Consilierea în ceea ce privește formarea continuă
oferită de către vhs vă va ajuta să vă planificați
viitorul profesional. Aici veți găsi informații cu
privire la diverse oportunități de formare continuă,
finanțarea formării continue și recunoașterea
calificărilor străine. Serviciul de consultanță este
gratuit, confidențial și independent - chiar și în
afara ofertelor vhs. Sesiunile de consultanță sunt
posibile numai pe bază de programare.
069 8065 3133
webb@offenbach.de
www.offenbach.de/webb
Parter, vhs. Camera E-36
Biroul de formare OF
Oportunitățile educaționale din Offenbach sunt
numeroase. Biroul de formare OF vă oferă o
imagine de ansamblu a posibilităților, vă oferă
informații și vă trimite mai departe la birourile
responsabile. Sesiunile de consultanță sunt
posibile numai pe bază de programare.
069 8065 3838
bildung@offenbach.de
www.offenbach.de/bildungsbuero
Parter, vhs., camera E-32

Sunt aplicabile diverse reduceri.
Puteți afla mai multe la
www.vhs-offenbach.de.

Contact și înscriere
069 8065 3142
vhs@offenbach.de
www.vhs-offenbach.de
vhs Offenbach, Berliner Straße 77,
63065 Offenbach a.M.
Biroul de servicii la parter, camera E-34
Luni 13:00 – 17:00,
Vineri 09:00 – 12:00
Avem nevoie de aceste informații pentru
înscriere:
•
•
•
•
•

• Număr curs
Nume
• Denumire curs
Prenume
• Număr telefon
Adresă
• Adresă e-mail
Data nașterii
Mandat de debitare directă SEPA (IBAN, BIC)
Se poate ajunge cu autobuzul și cu tramvaiul
OF Marktplatz, OF Rathaus
Autobuz: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 120,
OF 30, F-41, 551, 661
Tramvai: S1, S2, S8, S9
Spațiul clădirii vhs nu este limitat de bariere,
în cea mai mare parte. Veți găsi un loc de
parcare pentru persoane cu dizabilități la
intrarea „Französisches Gässchen”.
Înscrierea la cursuri de germană
Pentru a vă înscrie, trebuie să faceți o
programare pentru un interviu care include
un test de limbă: 069 8065 3142.
Programul este menționat mai jos:
Luni, marți, miercuri 09:00 – 12:00
Luni, miercuri
14:00 – 16:00

