
У Тампере починає працювати підготовча група для іншомовної 

молоді, метою якої є підготувати молодь до здобуття середньої 

освіти 

У Тампере розпочала свою діяльність група підготовки до середньої освіти, котра орієнтована на 

іншомовну молодь віком 17-18 років, яка нещодавно прибула в країну. 

Навчання розраховано на іншомовну молодь у віці 17-18 років, якій надається підтримуюче 

викладання російською та англійською мовами. Метою навчання є підготувати молодь до отримання 

середньої освіти або до навчання в TUVA, яке готує до комбінованої фази здобуття освіти. Основний 

акцент у навчанні робиться на вивченні фінської мови, культури, освіти та соціальної інформації.  

Група навчається в професійному коледжі регіону Тампере в Tredu, у місті Тампере. У навчанні 

можуть приймати участь іншомовні молоді люди 2004 або 2005 років народження, які нещодавно 

приїхали в країну. Під час навчання молодь вивчає фінську мову та різні предмети базової освіти для 

дорослих. У міру накопичення мовних навичок студент має можливість індивідуально прогресувати у 

навчанні. У групі діє підтримка російською мовою.  

Навчання розпочалося в понеділок, 11.4.2022 року, і закінчиться 23.12.2022 року. У навчанні є 

перерва на літні канікули 23.6-8.8.2022.  

До групи зареєструвалося близько десяти молодих людей 17-18 років. У групу також можна прийняти 

нових учнів, якщо бажаючих навчатись буде більше. Якщо молода людина цікавиться освітою, про це 

можна запитати більше через осіб, контакти яких наведені нижче. 

– Tredu забезпечує освіту для різних цільових груп мігрантів, включаючи, наприклад, базову освіту 

для дорослих. Зі свого боку, ми хочемо відреагувати на актуальну ситуацію з біженцями та допомогти 

молодим людям, які опинилися у Фінляндії в розпал війни у себе на батьківщині, продовжити свій 

освітній шлях і життя, – каже керівник програми Харрі Юрвела. 

 

Додаткова інформація: 

Плануючий навчання (ФІН, АНГ) 

Еліна Чампанері  

телефон 040 538 9517 

електронна пошта: Elina.Champaneri@tampere.fi 

 

Відповідальний робочої групи (АНГ, РОС) 

Іна Янтунен  

телефон 040 806 2074 

електронна пошта: ina.jantunen@tampere.fi 

 

 

Керівник програми 

Харрі Юрвела  

телефон 040 806 2829 

електронна пошта: Harri.Jurvela@tampere.fi 

 


