Що таке Coursera для біженців?

Онлайн-навчання ТЕПЕР
ДОСТУПНО для біженців у
Молдові через

Coursera - це онлайн-платформа для вивчення
різних курсів (бізнес, маркетинг, політика, мови
тощо),
що
пропонуються
престижними
університетами та навчальними закладами по
всьому світу.

Хто може подати заявку?

ДЛЯ БІЖЕНЦІВ

Українці, які в'їхали до Молдови після 24 лютого,
за наявності адреси електронної пошти та
мінімального підключення до Інтернету, які
прагнуть розвивати нові навички.
Громадяни Молдови, які задіяні у кризі з
біженцями
через
волонтерство,
надання
індивідуальної допомоги та шукають можливості
розвитку нових навичок.

Мова навчання?
Більшість курсів доступні англійською мовою,
тому
що
вони
надаються
великими
міжнародними навчальними закладами. Але не
всі! Перегляньте уважно, якщо ви шукаєте курси
іншими мовами.
До речі, це може бути і ваш шанс вивчити
англійську мову.�

Чи потрібний вам доступ до
Інтернету для вивчення курсів?
Інтернет потрібен для доступу до курсів та їх
завантаження. Після завантаження курс можна
пройти в автономному режимі. Є додаток
COURSERA, так що для навчання достатньо
мобільного телефону та планшета.

Які є теми курсів:
Є сотні курсів на вибір, залежно від ваших інтересів:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вивчення мови
Математика та логіка
Графічний дизайн, бізнес
Здоров'я
Соціальна наука
Мистецтво та гуманітарні науки
Особистий розвиток
Інформаційні технології
Інформатика
Багато, багато іншого!

Як можна записатися?
Якщо ви біженець з України у Молдові: надішліть листа
на ел. адресу coursera.moldova@gmail.com з наступною
інформацією:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ваше повне ім'я
Номер телефону
Місто, де ви проживаєте
Дата прибуття до Молдови
Ваш рівень освіти
Ваша професія

Якщо ви молдавський волонтер, який бере участь
у заходах з біженцями у вашій спільноті: надішліть
листа на ел. адресу coursera.moldova@gmail.com
Вкажіть:
1.
2.
3.
4.
5.

Ваше повне ім'я
Номер телефону
Місто, де ви проживаєте
Вид волонтерства, яким ви займаєтесь
Область ваших інтересів для подальшого
волонтерства

Незабаром ви отримаєте запрошення на свою
електронну адресу з усією інформацією про те, як
отримати доступ до Coursera. Це просто. Для
отримання додаткової інформації перейдіть на
веб-сайт www.coursera.org
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