
                                                                         

 
 Міністерство освіти землі Саксонія-Анхальт   Postfach 3765 - 39012 Magdeburg 

  

 

Законним опікунам учнів 5-10 класів землі Саксонія-Анхальт 
 
Загальнонаціональний День майбутнього для дівчат і хлопців 
– 27 квітня 2023 року 

  
Шановні батьки, 
 
я хочу переконливо попросити вас дозволити вашій дитині 
взяти участь у загальнонаціональному  
 Girls’Day-Mädchen-Zukunftstag  
(День дівчат - День майбутнього для дівчат),  
 Boys’Day-Jungen-Zukunftstag  
(День хлопців – День майбутнього для хлопців). 
 
Взяти участь можуть усі учні 5-10 класів усіх типів шкіл. 
Запрошення до участі базується на підставі циркуляру Міністерства 
освіти від 16.9.2019.  
Патронаж для День дівчат - День майбутнього для дівчат / День 
хлопців - День майбутнього для хлопців у Саксонії-Анхальт взяла під 
свою опіку міністр освіти Єва Фойснер. 
День майбутнього для дівчат/День майбутнього для хлопців - це 
спеціальний день професійної орієнтації для школярів, який 
організовується по всій країні. На сьогоднішній день є професії, в яких 
задіяно дуже мало жінок або, навпаки,  чоловіків. Часто це професії, 
які є досить різноманітними та пропонують цікаві кар'єрні можливості. 
 
День майбутнього дає можливість дітям та молоді познайомитися з 
цими професіями, зробивши, таким чином, великий кроко на шляху 
до уникнення дискримінації за ознакою статі. 
День дівчат націлений дати можливість дівчатам отримати 
інформацію та уявлення про професіі у сфері досліджень, науки, 
інформатики, господарства і промисловості. 
День хлопців запрошує, відповідно, хлопців отримати інформацію та 
спробувати себе в соціальних і освітніх професіях, отримавши, таким 
чином, власне бачення та побудувавши в майбутньому власний досвід 
у цих сферах. 
Із переліком професій можна ознайомитися тут: 

Для дівчат: Was sind Girls’Day-Berufe? | Girls'Day (girls-day.de)   
Для хлопців: Was sind Boys'Day-Berufe? | Boys'Day (boys-day.de) 
 

Уповноважена з питань 
рівних прав при Міністерстві 

освіти землі Саксонія-
Анхальт  

Марселла Мертіг 
Телефон: (0391) 567-7606 

Електронна пошта 
marcella.mertig@ 
sachsen-anhalt.de 
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Ви можете знайти пропозиції від компаній та установ на  
Girls'Day Radar/ Boys'Day Radar.  
(Girls'Day Radar: Пропозиції для дівчат (girls-day.de) та  
(Boys'Day Radar: Пропозиції для хлопців (boys-day.de). 
Ви можете зареєструватися безпосередньо через цю програму. 
 
Звісно, ви з дитиною також можете шукати пропозиції самостійно - поза межами 
перелічених на радарі. 
 
Як законний опікун, будь ласка, повідомте школу про бажання вашої дитини взяти участь 
у Дні майбутнього, заповнивши реєстраційну анкету. Після цього школа звільняє вашу 
дитинау в цей день від загальних шкільних занять. Якщо ви виконаєте цю процедуру, ваша 
дитина буде також застрахована Фондом страхування землі Саксонія-Ангальт від нещасних 
випадків. 
 
У День майбутнього учням надається можливість використати весь день для того, щоб 
отримати бачення та уявлення про майбутню проофесію. Вкінці цього заходу організатори 
онлайн-пропозиції підтверджують участь на реєстраційній анкеті або надсилають 
сертифікат. Цей сертифікат про участь необхідно здати в школі. 
 
Реєстраційну анкету та лист для вашої дитини Ви отримаєте від школи. Ви можете також 
самостійно знайти всі необхідні документи на домашній сторінці Міністерства освіти землі 
Саксонія-Ангальт. (Girls' Day - Mädchen-Zukunftstag Boys' Day - Jungen-Zukunftstag (sachsen-
anhalt.de). У всіх областях та  містах робочі групи об'єдналися для підготовки до Дня 
майбутнього. Якщо вам потрібна підтримка на місцевому рівні, ви також можете 
конфіденційно зв'язатися з цими контактними особами. Контактні дані можна знайти на 
домашній сторінці Міністерства освіти та науки. 
 
Загальну інформацію Ви знайдете тут: 
Home | Girls'Day (girls-day.de) und Home | Boys'Day (boys-day.de)  
 

                          
 
 
Я буду рада, якщо ваша дитина скористається цією унікальною пропозицією та візьме учать 
в цьому особливому дні! 
 
Будь ласка, звертайтеся до мене, якщо у вас виникнуть запитання. 
 
З повагою 
Марселла Мертіг 
Уповноважена з питань рівних прав при Міністерстві освіти землі Саксонія-Анхальт 

 

 

                                                                         


