
  
 

 

 

Міністерство освіти землі Саксонія-Ангальт • Поштова скринька 3765 • 39012 Магдебург 

 
Усім класним керівникам 5-10 класів,  
усім вчителям, які займаються профорієнтаційною роботою,  
шкільним соціальним працівникам та  
уповноваженим з питань рівних можливостей у спеціальних школах та середніх школах землі 
Саксонія-Ангальт. 
 

 
 
Шановні колеги, 
Ми сподіваємося, що День майбутнього 2023 зможе відбутися у своїй перевіреній формі з 
класними заходами та без обмежень. 
Особливо після трьох років, протягом яких професійна орієнтація учнів була можлива лише в 
обмеженій мірі, я прошу вас заохочувати, мотивувати  своїх учнів до участі у Дні майбутнього. 
Матеріали для заявки можна завантажити в цифровому вигляді або замовити безкоштовно за 

посиланням : 

Mädchen/Schulen/Eltern - Girls'Day (kompetenzz.net) 
jungen-schulen-eltern (kompetenzz.net) 
 
День дівчат - День майбутнього дівчат/ День хлопців - День майбутнього хлопців - це 
спеціальний день профорієнтації, день профорієнтації для всіх учнів 5-10 класів і тому 
перебуває під патронатом Міністра освіти і науки. 
Проведення Дня майбутнього регулюється циркуляром МБ 
16.9.2019-II-82117, опублікованим у "Бюлетені шкільної влади" від 21 жовтня 2019 року. 
Ви можете знайти цей указ у додатку. 
 
Мета цього особливого дня - дати дівчатам і хлопцям можливість отримати уявлення про 
професійні сфери, які є досить нетиповими для їхньої статі, залишиться в центрі уваги і в 2023 
році.  
Зі списком професій до Дня дівчат та Дня хлопців можна знайти тут: 

Was sind Girls’Day-Berufe? | Girls'Day (girls-day.de)  

Was sind Boys'Day-Berufe? | Boys'Day (boys-day.de)  

 

Всенімецький День майбутнього для дівчат і хлопців - 27 

квітня 2023 року 



 

 
Як завжди, багато власників компаній та установ, які мають пропозицію, включають її в 
Дівчачий день або Хлопчачий день (Girls'Day Radar: Angebote (girls-day.de) und (Boys'Day Radar: 
Angebote (boys-day.de) 
 
Зацікавлені учні можуть використовувати ці посилання, щоб знайти відповідні пропозиції, а 

потім зареєструватися безпосередньо в компаніях та установах. Будь ласка, підтримайте дітей 

та молодь, якими ви опікуєтесь у пошуку пропозицій за посиланням. Дуже корисним є 

посилання  у плані заміни або на домашній сторінці вашої школи. 

Звичайно, учні також можуть самостійно шукати пропозиції - поза межами тих, що вказані за 
посиланням. 

 

На підставі вищесказаного школа надасть відпустку від занять на прохання батьків або опікунів. 
Після того, як учасники будуть звільнені від школи, вони будуть застраховані Фондом 
страхування від нещасних випадків Саксонії-Ангальт (Unfallkasse Sachsen-Anhalt). 

 

Інформаційні листи для батьків, запрошення для учнів, а також форма для реєстрації та 
підтвердження участі додаються до електронного листа. Я прошу вас забезпечити своїх учнів 
усіма документами для участі в Дні майбутнього Дівчат та Хлопців. Також можна додавати ці 
документи до піврічних звітів. 

 

Наприкінці заходу компанії задокументовують участь учнів у формі реєстрації та 
підтвердження, яка також додається у додатку. Якщо використовується онлайн-пропозиція, 
тоді підтвердження участі буде надіслано до школи. 

 

На додаток до послуг, які пропонують компанії, є також можливість проводити заходи в рамках 
школи. Для цього також доступні безкоштовні пропозиції та матеріали: 
 

 

Aktionstag in der Schule durchführen | Girls'Day (girls-day.de)  

Aktionstag in der Schule durchführen | Boys'Day (boys-

day.de) 
 
Оцінювання участі учнів та вибору галузі, як це передбачено постановою про День 
майбутнього, буде проведено цього року, як і планувалося, згідно з планом. Дані доступу та 
попередня інформація про бажані дати будуть своєчасно надіслані керівництву шкіл. 
 
 
 
 



 
 
 
Усі документи для Дня майбутнього в Саксонії-Ангальт також можна знайти на освітньому 
сервері та на домашній сторінці Міністерства освіти за адресою: 
 

Girls' Day - Mädchen-Zukunftstag Boys' Day - Jungen-

Zukunftstag (sachsen-anhalt.de) 

Загальна інформація про День майбутнього доступна за посиланням: 

Home | Girls'Day (girls-day.de)  та    Home | Boys'Day (boys-day.de) 

  
 

Будь ласка, не соромтеся звертатися до мене, якщо у вас виникнуть запитання. Робочі групи 

були створені в усіх районах та незалежних містах для підготовки до Дня майбутнього. Якщо 

вам потрібна підтримка на місцях, ви також можете конфіденційно зв'язатися з цими людьми. 

Я додаю відповідний список. 

 

З повагою 
Марселла Мертіг 
 
 
Штатний спеціаліст з питань рівних можливостей 
Міністерство освіти землі Саксонія-Ангальт 
 

 
 
 

 


