ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
«Ελάτε στην 10η εκπαιδευτική έκθεση Ulmer Bildungsmesse
από 6 έως 8 Φεβρουαρίου 2020!»



Αξιότιμοι γονείς,
Για 10η φορά, η πόλη Ουλμ, σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο του Ουλμ, διοργανώνει στον
εκθεσιακό χώρο του Ουλμ εκπαιδευτική έκθεση με θέμα το σχολείο, την εκπαίδευση,
τις σπουδές και τη μετεκπαίδευση. Πρόκειται για μία κεντρική προσφορά προς όλους
τους νέους που βρίσκονται στο στάδιο επαγγελματικού προσανατολισμού.
Η έκθεση Ulmer Bildungsmesse δίνει τη δυνατότητα
 να ενημερωθείτε και να επικοινωνήσετε με 280 εκθέτες με
περισσότερες από 1000 εκπαιδευτικές προσφορές.
 να ενημερωθείτε λεπτομερώς μέσω 200 σύντομων παρουσιάσεων
για συγκεκριμένα επαγγέλματα κατάρτισης και σπουδές.
 να λάβετε απαντήσεις και να θέσετε ερωτήσεις, στα πλαίσια
πολυάριθμων εξειδικευμένων διαλέξεων, σχετικά με την
επιλογή επαγγέλματος.
 να ελέγξετε δωρεάν τα έγγραφα αιτήσεων και να λάβετε
μεμονωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 να συστηθείτε εν συντομία στα πλαίσια ενός speed dating για υποψήφιους
 να γνωρίσετε το προφίλ διαφόρων πανεπιστημίων στη σκηνή
του πανεπιστημίου.
Το παιδί σας ενδέχεται να επισκεφτεί την έκθεση στα πλαίσια των μαθημάτων.
Θα θέλαμε, όμως, να καλέσουμε και εσάς, καθώς είστε ο σημαντικότερος
συνοδοιπόρος στην πορεία του παιδιού σας για την επαγγελματική του κατάρτιση.
Επισκεφθείτε την έκθεση μαζί με το παιδί σας. Για να έχει επιτυχία η επίσκεψη
στην έκθεση,
πολύ σημαντική είναι η καλή προετοιμασία. Στηρίξτε το παιδί σας!
Στην ιστοσελίδα μας www.bildungsmesse-ulm.de,
καθώς και στο Facebook και στο Instagram, θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για την
εκπαιδευτική έκθεση.
Στη σελίδα γονέων της ιστοσελίδας μας θα βρείτε αυτή την επιστολή
μεταφρασμένη σε διάφορες γλώσσες για να την
κατεβάσετε. Εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες ειδικά
για γονείς. Θα χαρούμε ιδιαίτερα με την επίσκεψή σας.
Η δική σας ομάδα για την έκθεση
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