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Академія навчання Adecco
Для біженців пропонується безкоштовне індивідуальне навчання

Онлайн-курси є самостійними та 
використовують ту саму навчальну 
програму, що викладається в 
аудиторіях мережевої академії CISCO 
по всьому світу.

Кілька наших найбільш популярних 
категорій онлайн-курсів:

- Знайомство з IoT

- Вступ до кібербезпеки

- Основи кібербезпеки

Accenture Skills to Succeed Academy —
це безкоштовна інтерактивна 
навчальна онлайн-програма.

Це допомагає учням розвинути навички та 
впевненість, необхідні для розумного вибору 
професії та пошуку роботи та успішного 
працевлаштування.

- “М’які” навички

- Цифрові навички

- Співбесіди та кар'єрний шлях

In-Demand Tech Skills at own Pace — це 
безкоштовна онлайн-навчальна програма, 
розроблена, щоб допомогти вам просуватися 
на шляху працевлаштування та розвивати 
потрібні навички для майбутнього! General 
Assembly Academy проведе вас у цій 
подорожі, від вибору правильної кар’єри до 
пошуку роботи та досягнення успіху на 
робочому місці.
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- Data Analytics On-Demand
- Data Literacy On-Demand
- Digital Foundations On-Demand

https://adecco.s2sacademy.com/
https://adecco.s2sacademy.com/
https://learn.generalassemb.ly/jobsforukraine/
https://www.netacad.com/portal/web/self-enroll/m/course-1039182
https://www.netacad.com/portal/web/self-enroll/m/course-1039182


Академія навчання Adecco
Для біженців пропонується безкоштовне індивідуальне навчання

• Партнерство з Microsoft для надання навчального 
контенту з цифрових навичок;

• Створення спеціальної цільової сторінки, спільно з 
Adecco, з усіма курсами, перекладеними 
українською мовою: управління проектами, тайм-
менеджмент, графічний дизайн, цифровий 
маркетинг, аналітика даних, розробка програмного 
забезпечення, кібербезпека (і багато іншого);

• Перший когорт з 200 учнів було запрошено 
зареєструватися в онлайн-Академії 9 травня.

• Партнерство з ALFIA, навчальним закладом,
що спеціалізується на мовній підготовці, для
проведення уроків французької мови з
сертифікованими викладачами;

• Індивідуальні заняття (група з 3 осіб,
залежно від кваліфікації), 2 години на
тиждень;

• Перша група з 120 вже приступила до
занять.

• Партнерство з Skillsoft,
американським постачальником
тренінгів, щоб забезпечити
навчальний контент з “soft skills”
навичок: самопізнання, робота
та навчання вдома, ділове
спілкування, стійкість і
наполегливість, психічне
благополуччя та управління
стресом.
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https://www.it-fitness.de/Akademie/2767_Ukrainian_Courses.htm
https://www.it-fitness.de/Akademie/2767_Ukrainian_Courses.htm
https://alfia.info/uncategorized/as-a-refugee-in-france-i-would-like-to-request-free-adecco-alfia-lessons-to-learn-french/



