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Wir für Sie
erfolgreich lernen

Hier finden Sie uns:

Vers. 08 (07/21) Flyer

Kaufmännisches Schulungsinstitut 
KSI Bochum GmbH
Herner Straße 299, Gebäude A7
44809 Bochum

Mokhtar Nadi
Telefon: 0234 528616-68 
Mobil: 0176 21302369
E-Mail: nadi@ksibochum.de

Anna Panteleeva
Telefon: 0234 528616-87 
E-Mail: panteleeva@ksibochum.de

Telefax: 0234 95087-20
Internet: www.ksibochum.de

Geschäftszeiten
Mo. - Do. 08:00 - 16:00 Uhr 
Fr. 08:00 - 15:00 Uhr

Haltestelle
Zeche Constantin, Linie U35

Ihre Ansprechpartner

Mokhtar Nadi Anna Panteleeva

Vorbereitung auf den  
Hauptschulabschluss

mit beruflicher Orientierung 
inkl. Eignungsfeststellung

Підготовка до закінчення середньої школи
  (ЗНО)з професійним спрямуванням 

(HBO)

Ми розмовляємо українською 



Підготовка до закінчення середньої школи
  (ЗНО )з професійним спрямуванням (HBO)

Цільова група
Шукачі роботи, чиї базові навички в різних галузях недостатні для успішного 
здобуття ступеня або спеціальної освіти або які не мають атестата про 
закінчення школи.
Bимоги до вступу
Мотивацію та придатність ми з‘ясуємо під час особистої співбесіди.
Тривалість: 
2 місяці 
Розклад занять 
з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00

Фінансова підтримка
Ваучер на навчання від агентства зайнятості чи центру зайнятості. Про інші 
можливості фінансування навчання ви можете дізнатися у нас.
Зміст
Зміст адаптований до потреб, необхідних для визначення навичок, необхідних 
для отримання дипломів про закінчення середньої школи після 9-ого або 10- 
ого класу.
В кінці курсу
Після закінчення курсу проводяться іспити з відповідних предметів для 
визначення придатності до основного курсу.

Oцінка здібностей

вимоги
Знання мови на рівні B1 та участь у заході «Oцінка здібностей» Якщо рівень 
володіння мовою нижче B1, ми можемо перевірити вас, щоб визначити ваші 
здібності.
Тривалість
10 місяців 
Розклад занять 
з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00 

Фінансова підтримка
Ваучер на навчання від агентства зайнятості або центру зайнятості Ми 
будемо раді повідомити вам про інші варіанти фінансування.
Особливості
• Учасники підтримуються інструктором з роботи та внутрішньою 

психосоціальною службою протягом усього заходу
• Ви також отримаєте допомогу в реєстрації на ЗНО в окружній владі 

Арнсберга
• Вступ до поточного заходу можливий після перевірки стану знань

Зміст
• Німецький
• Математика
• Англійська*
• Природничі науки
• Профорієнтація з ІТ
* Ми тестуємо тих, хто мало або зовсім не вивчав англійську в школі, щоб   
 перевірити  знання мови.

Шкільні підручники
Шкільні підручники рекомендовані відповідно до рекомендацій уряду округу 
Арнсберг.

В кінці курсу
Iспит для отримання атестата про середню освіту після дев’ятого або 
десятого класу через уряд округу Арнсберг.

Підготовка до дипломів про закінчення середньої школи після 9-10 


