
BiZ - Освітньо-інформаційний центр в Україні
Тел.: (044) 239- 31- 45 (54); 279-31-35

biz@deutsche.in.ua www.widerstrahl.org
01001 Київ, вул. Володимирська, 37 оф.14      ЦНК «Widerstrahl"/ БО «Німецький Дім-Київ

Інформаційний лист

Шановні керівники німецьких 
громадських організацій України!

Шановні викладачі!
Інформуємо Вас про те, що Інформаційно-освітній центр «BIZ - Ukraine» спільно з 
Goethe-Institut Ukraine планують проведення Всеукраїнського освітнього семінару BIZ з 
підвищення кваліфікації вчителів німецької мови, які працюють з дітьми дошкільного 
віку, школярами та дорослими в громадських організаціях етнічних німців України.

Дати проведення семінару: 14-15-16 жовтня 2022 року

Місце проведення семінару:        м.Київ
 
Організатори:  Інформаційно-освітній центр «BIZ - Ukraine» (м.Київ) та Goethe-Institut 
Ukraine (м.Київ)
  
Цільова аудиторія семінару:
Вчителі німецької мови, які працюють з дітьми дошкільного віку, школярами та 
дорослими в громадських організаціях етнічних німців України.

Референти семінару:

- Карпік Микола Іванович - Експерт BIZ з мовної роботи у Центрах Зустрічей України
- Референт Goethe-Institut в Україні   
- Кохан Катеринa  - Мультиплікатор  BIZ, методист  з мовної роботи у ЦЗ України
- Романенко Наля – Мультиплікатор BIZ , методист з мовної роботи у ЦЗ України 
- Петровська Світлана – Референт  з мовної роботи у ЦЗ України
- Васильчук Людмила -  Представник видавництва «Клетт»

Семінар проводиться за фінансової підтримки Ґете-Інституту в Україні,  з 
ініціативи Ради німців України за фінансової підтримки Федерального 
Міністерства внутрішніх справ, будівництва та комплексного територіального 
розвитку Німеччини через БФ «Товариство Розвитку» (м.Одеса).

Заповнену анкету учасника семінару просимо надіслати на електронну адресу бюро       
BIZ в  Україні  :
 biz@deutsche.in.ua (анкета знаходиться у вкладенні).

Програма семінару та вся додаткова інформація, щодо адреси проведення семінару та 
проживання учасників, буде надіслана разом із запрошенням.



У надскладні часи для України організатори семінару подбають про безпечне 
середовище для учасників!

Організатори семінару оплачують учасникам харчування, проживання та транспортні 
витрати в обидві сторони за пред'явленням проїзних документів (плацкартний вагон або 
автобус, для тих населених пунктів, в яких немає залізничного сполучення).

Запрошення будуть надіслані після затвердження списку учасників семінару.

З найкращими побажаннями,
Людмила Коваленко-Шнайдер,
керівник «BIZ – Ukraine»


