
Uzupełnienie kwalifikacji – 
REFUGEE TEACHERS PROGRAM

Do kogo skierowany jest Program? Ten Pro-

gram jest przeznaczony dla cudzoziemców i 

emigrantów, którzy przybyli do Niemiec i posi-

adają udokumentowane wykształcenie w zawod-

zie nauczyciel i chcą w tym zawodzie pracować w 

Land Brandenburg w szkołach średnich.

Refugee Teachers Program jest to pierwszy krok 

w trzy fazowym Programie Kwalifikacyjnym. 

Pierwsza faza tego Programu ma miejsce na Uni-

wersytecie w Potsdamie i trwa przeciętnie cztery 

semestry. Do tego dochodzą inne praktyczne za-

jęcia szkolne. Celem jest wyżej szkolenie nauczy-

cieli, aby zdobyte w kraju z którego pochodzą ich 

wykształcenie było całkowicie uznane na terenie 

Brandenburga.

Czy chciałbyś pracować (znowu) jako nauczyciel?
Pozwól nam doradzić!

Termin składania wniosków:
01.11.2021 do 31.01.2022  
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Konsultacja z doradcą zawodowym  
Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej lub coś jest niejasne, to napisz 
maila lub umów się na spotkanie 
İlkim Kilinc (refteachwel@uni-potsdam.de)

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:
www.uni-potsdam.de/de/zelb/refugee-teachers-program/programmueberblick

ufundowane przez:

Zawartość, cele Refugee Teachers
Program:

 Intensywny kurs nauki języka niemieckiego, 
cel C1, który językowo przygotowuje specjalnie 
do pracy w szkole

 Nauki o wychowaniu: pedagogiczne podejście 
w szkole, system nauczania i obowiązki nauc-
zyciela w szkole na terenie Niemiec, odwie-
dzanie szkół i przyglądanie się jak wyglądają 
zajęcia lekcyjne

 Kompetencje kluczowe np. Dydaktyka 
Medialna

 Egzaminy i wyniki studiów drugiego fachu, 
przedmiotu nauczania będą uznawane w pro-
cesie ubiegania się o uznanie zagranicznych 
kwalifikacji pedagogicznych

Wymagania:

 Przynajmniej jedno ukończenie Uniwersytetu 
z tytułem Bachelor, które kwalifikuje do zawo-
du nauczyciel w szkole średniej w kraju z któ-
rego ubiegający się o to stanowisko pochodzi

 Wyuczony fach musi być przedmiotem szkol-
nym, który jest wykładany w brandenburskich 
szkołach.

 Przynajmniej 2 lata praktyki w zawodzie  
„nauczyciel w szkole średniej“

 gotowość podjęcia studiów drugiego fachu

 Zaświadczenie wydane przez Ministerstwo 
Edukacji o uznaniu studiów w zawodzie nauc-
zyciel 

 znajomość języka niemieckiego na poziomie 
B2

 zezwolenie na pobyt na terenie Niemiec, 
dowód osobisty

 zameldowanie, miejsca zamieszkania w Land 
Brandenburg lub w Berlinie.

Internetowe wydarzenia informacyjne 
dotyczące kwalifikacji:

 19.10.2021, 15:00 godz
 23.11.2021,  16:00 godz
 05.01.2022, 15:00 godz

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dane do logowania.
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