
Міжнародний семінар “Експерти фонду SES Німеччини – трансфер німецького досвіду в 
освітні технології України”

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь у міжнародному семінарі “Експерти фонду SES Німеччини 
- трансфер німецького досвіду в освітні технології України” та презентації німецької «Служби 
Старших Експертів» (SES) у галузі освіти.

Міжнародний семінар відбудеться у приміщенні Народної Української Академії, 11 лютого о 
15 годині в  адресою вул. Лермонтовська, 27, центрі РК, 7 поверх.

В  рамках  презентації  планується  висвітлення  можливості  приїзду  німецьких  фахівців  у 
освітній галузі у харківські державні та приватні середні навчальні заклади, училища, технікуми, 
ліцеї, школи, дитячі садки та розвиваючі центри.

На презентації буде присутнім і виступатиме експерт із Німеччини Лео Хофман – менеджер 
управління  школою з  30 річним досвідом роботи  в  німецьких освітніх  закладах,  який здійснює 
другий проект SES у харківській приватній школі.

Захід  проходить  при  підтримці   Почесного  Консульства  ФРГ  у  м.  Харкові,  Харківскького 
німецкього центру, Україно-німецького центру безперервної освіти Народної Української Академії, 
та  ХОО “МультікультіУА”.

У програмі заходу ви зможете:

● Ознайомитися із методикою  роботи фондів Senior experten Servise і  отримати інформацію про 
можливість залучення німецького експертра у Ваш навчальний заклад

● Ознайомитися із конктерними прикладами роботи німецьких експертів у галузі  освіти у Країнах 
СНД

● Отримати інформацію “з перших вуст” щодо особливостей роботи експерти у Харкові від фахівця 
SES Лео Хофмана

Тривалість семінару 1 година з перервою на каву. Участь у семінарі безкоштовна за 
попередньою реєстацією. Кількість учасників обмежена.

Головна  відмінна  особливість  експертів  SES  –  їх  багаторічний  досвід.  Експерти  безоплатно  
передають свої знання і підвищують кваліфікацію колег по професії  по всьому світу. Вони володіють 
високою  соціальною  компетентністю,  готовність  пристосуватися  до  місцевих  умов,  і  найчастіше 
добрим володінням іноземних мов.  Вони не несуть витрат у зв’язку  зі  своєю діяльністю для SES і  є  
повністю забезпеченими страховим захистом на період проведення проекту.

З повагою,
Головний координатор 
Харківського Німецького  Центру,
Лектор DAAD у м. Харкові
Мартін Ройтер
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