„Dualne kształcenie – pomyślny start w życie zawodowe
dzięki praktycznemu doświadczeniu“
Drodzy Rodzice!
Kwalifikacje zawodowe można zdobywać w różny sposób. W tym liście chcemy Wam pokazać, jakie szanse oferuje „dualne kształcenie zawodowe“.
Jakie są pozytywne aspekty dualnego kształcenia zawodowego? – Patrycja (15 lat) opowiada:
„Istotnym powodem, dla którego chcę podjąć dualne kształcenie zawodowe to fakt, że wcześnie poznam codzienność zakładową i będę
zbierać praktyczne doświadczenia. Zdobywając zawód w systemie
dualnym będę się mianowicie uczyć i w zakładzie pracy i w szkole
zawodowej. W zakładzie zdobędę przede wszystkim praktyczną, natomiast w szkole zawodowej teoretyczną wiedzę. Oprócz tego w ten
sposób mogę już wcześnie zarabiać swoje pieniądze i być finansowo
niezależna. Jestem jednak świadoma, że będę potrzebować dużo dyscypliny, jeżeli wymagania ze strony szkoły i zakładu będą się niekorzystnie nakładać.
Wiem, że lubię przedmioty szkolne chemię i biologię, i że chciałabym
bardzo też pracować w laboratorium. W szczególności interesuje
mnie kształcenie zawodowe na specjalistę w zakresie techniki żywności (Fachkraft für Lebensmitteltechnik). Również zawód laborantki
biologicznej (Biologielaborant/-in) wyobrażam sobie jako bardzo ciekawy. Obu zawodów można się uczyć w systemie dualnego kształcenia zawodowego. I dlatego już dobry rok wcześniej przed rozpoczęciem nauki zawodu zamierzam podjąć poszukiwania odpowiedniego
zakładu pracy, oferującego miejsce nauki.
Kształcenie zawodowe w zawodzie, jakiego pragnęłabym się uczyć
trwa łącznie trzy lata. Potem można się jeszcze dokształcać, np. poprzez kontynuację nauki na studiach dla pracujących. Jeśli wszystko
pójdzie dobrze, może będę miała szanse na otrzymanie stanowiska
pracy w tym samym zakładzie. Dzięki temu, że nauka mojego przyszłego zawodu jest bardzo ukierunkowana na praktykę, mogę przynajmniej liczyć na to, że pracownicy z takimi kwalifikacjami będą poszukiwani na rynku pracy. “

Kształcenie zawodowe w systemie dualnym jest korzystne, gdyż
młodzi ludzie wcześnie rozpoczynają życie zawodowe. Ponadto istnieje możliwość nauki zawodu w pełnym wymiarze tylko w szkole
zawodowej (vollschulische Berufsausbildung). Jest ono uznawane na
równi z kształceniem zawodowym w systemie dualnym. Niezależnie
od tego, czy dziecko Państwa zdecyduje się na naukę zawodu w systemie dualnym, czy też w pełnym wymiarze w szkole zawodowej, powinno ono wybierając rodzaj kształcenia zawodowego, orientować
się podług swych zainteresowań i zdolności, ponieważ tylko wtedy
będzie się chetnie uczyło i pomyślnie ukończy naukę zawodu.
W dalszej kolejności chcielibyśmy dać Państwu kilka wskazówek, które należy wziąć pod uwagę:
„Kształcenie dualne – informacje w skrócie“
Jakie wymagania należy spełniać?
Posiadanie określonego świadectwa ukończenia szkoły nie jest warunkiem koniecznym do podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym.
Ale w popularnych branżach lub atrakcyjnych przedsiębiorstwach
miejsca kształcenia zawodowego są bardzo pożądane. Dlatego świadectwo ukończenia szkoły i oceny odgrywają dużą rolę podczas procesu wyboru kandydatów.
Jakie są terminy składania podań?
Naukę większości zawodów można rozpocząć 1 sierpnia lub 1 września. Wiele firm rozpoczyna przyjmowanie aplikacji z początkiem roku,
banki i duże przedsiębiorstwa często już cały rok wcześniej. Dlatego
dziecko Państwa powinno w odpowiednim starać się o otrzymanie
miejsca nauki zawodu.

Jak długo trwa kształcenie dualne?

Jak podzielona jest nauka w zakładzie pracy i w szkole zawodowej?

Kształcenie w systemie dualnym w jednym z ponad 350 państwowo
uznanych zawodów trwa 2, 3 lub 3½ roku.

Młodzież ucząca się zawodu w systemie dualnym pracuje z reguły
trzy lub cztery dni w tygodniu w zakładzie pracy. Lekcje w szkole zawodowej odbywają się więc w ciągu jednego lub dwóch dni i wynoszą łącznie od 8 do 12 godzin tygodniowo. W przypadku niektórych
zawodów lekcje odbywają się w blokach, tzn. są połączone w okresy
o pełnym wymiarze godzin lekcyjnych (Vollzeitunterricht).

Oferty w zakresie informacji i doradztwa zawodowego dla uczennic, uczniów i rodziców
Doradztwo zawodowe Federalnej
Agencji ds. Pracy
Wszelkich informacji na temat kształcenia zawodowego udzielają Państwu doradcy agencji ds. pracy. Dalsze informacje otrzymają Państwo na stronie Federalnej Agencji ds. Pracy:
www.arbeitsagentur.de >
Bürgerinnen & Bürger >
Zwischen Schule und Beruf > Beratung
Centrum Informacji Zawodowej (Berufsinformationszentrum (BiZ))
Mogą Państwo również skorzystać z obszernej i nieodpłatnej oferty Centrum Informacji
Zawodowej (BiZ) na temat kształcenia zawodowego i zawodów. Jeżeli pojawią się
pytania, można zwrócić się do biegłego w
swoim fachu personelu bez konieczności
uprzedniego ustalania terminu:

> Bürgerinnen & Bürger > Zwischen Schule
und Beruf > Berufsinformationszentrum

Gospodarka Berlina Cię potrzebuje!
www.berlins-wirtschaft-braucht-dich.de

Informacje za kliknięciem myszki
Odwiedzając poniższe strony internetowe
otrzymają Państwo informacje na temat zawodów, w których kwalifikacje można zdobyć
poprzez dualne kształcenie oraz dowiedzą się
Państwo, jak wygląda codzienność uczniów
odbywających takie kształcenie zawodowe:

Dlasze informacje o tym, jak poszukiwać
miejsca kształcenia zawodowego, otrzymają Państwo w naszym liście zatytułowanym
„Wskazówki dotyczące składania podań“.
www.schule-beruf-zukunft.de

www.planet-beruf.de >
Mein Beruf
www.aubi-plus.de >
Ausbildung > Berufsscout
www.arbeitsagentur.de >
Bürgerinnen & Bürger > Ausbildung

Migrantenorganisationen
Auskunft über die
Elterninformationsbriefe erhalten Sie
bei den folgenden
Migrantenorganisationen in der jeweiligen Muttersprache:

Arabische ElternUnion e. V.
Urbanstraße 44
10967 Berlin

Deutsch-Arabische
unabhängige
Gemeinde e. V.
Boddinstraße 66
12053 Berlin

TürkischDeutsches
Zentrum e. V.
Boddinstraße 66
12053 Berlin

Türkischer
Elternverein in BerlinBrandenburg e. V.
Oranienstraße 34
10999 Berlin

Polnischer Schulverein
„OSWIATA“
in Berlin e. V.
Lichtenrader Straße 42
12049 Berlin

Tel.: 030 61625073

Tel.: 030 56825972

Tel.: 030 69807070

Tel.: 030 6143299

Tel.: 030 62708745
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