Co robić, gdy dziecko nie znalazło jeszcze miejsca nauki zawodu? –
Możliwości kształcenia zawodowego w „Oberstufenzentrum”
Drodzy Rodzice!
Jeżeli chcą Państwo pomóc swojemu dziecku w szukaniu miejsca nauki zawodu w wybranym przez siebie kierunku, chętnie Państwu pomożemy. W niniejszym liście informacyjnym pragniemy przedstawić Państwu w skrócie ofertę kształcenia zawodowego blisko 50 Zespołów
Szkół Kształcenia Zawodowego i Ogólnego (Oberstufenzentren (skrót -OSZ)) w Berlinie. OSZ dysponują bogatym wyborem kierunków kształcenia zawodowego w systemie szkolnym i dualnym1, jak również dają możliwość uzupełnienia wykształcenia ogólnego na różnych poziomach.
Ich aktualną ofertę kształcenia zawodowego w systemie szkolnym2 przedstawimy Państwu zgodnie z podziałem zawodów na kategorie.
Podział ten odnosi się również do kształcenia zawodowego w systemie dualnym.

Zdrowie (i pielęgnacja ciała)
W zawodach tej kategorii w centrum zainteresowania stoi człowiek i jego zdrowie – czy dotyczy to produkcji środków medycznych,
zarządzania danymi pacjentów, czy udzielania pomocy ludziom z
dolegliwościami. Miejsca pracy to np.: szpitale, zakłady opieki i rehabilitacji, studia fitnesu, kasy ubezpieczeń zdrowotnych. W systemie
szkolnym kształci się fachowych pracowników w zakresie zdrowia i
pielęgnacji ciała (Fachangestellte/r für Wellness und Beauty).
Żywienie (i gospodarstwo domowe)
Jeśli dziecko Państwa wybierze zawód z tej kategorii, powinno
chętnie pracować z artykułami spożywczymi, np. przy ich produkcji,
przyrządzaniu lub badaniu laboratoryjnym. Miejscami pracy mogą
być np.: zakłady produkcyjne, laboratoria, zakłady zbiorowego żywienia, duże i średnie przedsiębiorstwa gospodarstwa domowego.
W systemie szkolnym kształci się techników-asystentów żywności
(Lebensmitteltechnische/-r Assistent/-in) i techników gospodarstwa domowego (Hauswirtschaftassistent).
Zawody twórcze
Oprócz czerpania przyjemności z pracy twórczej dziecko Państwa
powinno przejawiać duże zainteresowanie modą, grafiką, fotografią
lub mediami oraz posiadać zdolności manualne. Często wymagany
jest zmysł techniczny. Miejsca pracy to np.: agencje reklamowe i medialne, redakcje graficzne, agencje wydawnicze, muzea, drukarnie,
teatry. W systemie szkolnym można kształcić się w takich zawodach, jak np.: projektant mody (Assistent/-in für Mode und Design)
i technik ds. mediów (Assistent/-in für Medientechnik), technik-projektant (Gestaltungstechnik) lub projektant form przemysłowych
(Assistent/-in für Produktdesign)
Technika
Kto wybiera zawód z dziedziny technicznej, powinien interesować
się czynnościami związanymi z montażem i instalacją, jak również
sprawdzaniem funkcjonowania pojazdów i urządzeń, chętnie pracować według planów i rozwiązywać techniczne problemy. Miejsca pracy to np.: warsztaty, laboratoria lub zakłady produkcyjne. W
systemie szkolnym kształci się w zawodach takich, jak np.: technik
energetyki odnawialnej (Assistent/-in für regenerative Energien)
lub technik-mechatronik (Assistent für Mechatronik), stolarz, technik systemów informatycznych ( IT-Assistent/-in).

1

2

Nauki przyrodnicze
Wybierając zawód związany z naukami przyrodniczymi dziecko
Państwa powinno wykazywać się dobrą znajomością przedmiotów
takich jak matematyka, fizyka, biologia lub chemia, ponieważ w zawodach tych np. pobiera się próby do analizy, wytwarza produkty,
przeprowadza badania i pomiary. Typowym miejscem pracy jest
laboratorium. W systemie szkolnym kształci się laborantów (Chemisch-technische/-r, physikalisch-technische/-r und biologisch-technische/-r Assistent/-in).
Gospodarka/Zarządzanie
Zawody z zakresu gospodarki wymagają przede wszystkim umiejętności obchodzenia się z rachunkami i liczbami, tj. z finansami.
Potencjalne miejsca pracy to np.: przedsiębiorstwa przemysłowe,
handlowe i usługowe, zakłady rzemieślnicze, jak również administracja. W systemie szkolnym kształci się w zawodach takich jak np.:
technik komunikacji biurowej (Kauffrau/-mann für Bürokommunikation), specjalista handlowy ds. handlu hurtowego i zagranicznego (
Kauffrau/-mann für den Groß- und Außenhandel), sekretarka/arz ze
znajomością języków obcych (Fremdsprachensekretär/-in), technik
przetwarzania informacji (Assistent/-in für Informationsverarbetung).
Sprawy socjalne
W zawodach związanych ze sprawami socjalnymi chodzi przede
wszystkim o pomaganie ludziom w problemach życia codziennego,
ale zakres czynności obejmuje również prace biurowe, jak np. rozpatrywanie wniosków i sporządzanie kosztorysów. Miejsca pracy to
np. instytucje pomocy rodzinom, młodzieży i niepełnosprawnym,
instytucje opieki nad dziećmi. W systemie szkolnym można się
kształcić w zawodzie pracownika socjalnego (Sozialassistent/-in) i
pielęgniarza/ opiekuna osób niepełnosprawnych (Heilerziehungspfleger/-in).

Kształcenie zawodowe w systemie dualnym przebiega w zakładzie pracy i szkole zawodowej (Berufsschule) i wymaga podpisania umowy z zakładem pracy regulującej warunki 		
kształcenia. Do Berufschule nie można się zapisać.
Kształcenie zawodowe w systemie szkolnym jest skierowane do uczniów, którzy nie mają podpisanej umowy z zakładem pracy ani z żadną inną instytucją kształcenia zawodowego.

Każda z wymienionych kategorii zawodowych obejmuje wiele zawodów o różnych wymaganiach i zadaniach, których nie jesteśmy tu
w stanie wyczerpująco przedstawić. Dlatego w ograniczymy się do
wskazówek, jak mogą Państwo pomóc swojemu dziecku w znalezieniu odpowiedniego kierunku kształcenia zawodowego. Na zakończenie podamy wybór przydatnych informacji i możliwości zasięgnięcia
porady.
1. Zasadniczo dziecko Państwa powinno dążyć do tego, aby uczyć się
zawodu w systemie dualnym (tzn. w zakładzie pracy). Jeśli dziecko
Państwa nie znalazło miejsca nauki zawodu w zakładzie pracy,
to ma możliwość uczenia się zawodu w dwu- lub trzyletniej szkole zawodowej (Berufsfachschule - BSF) w systemie szkolnym lub
podwyższać swoje wykształcenie ogólne (MSA, Fachhochschulreife Hochschulreife). Dziecko Państwa może również po ukończeniu
kształcenia zawodowego w OSZ otrzymać świadectwo upoważniające do ubiegania się o przyjęcia na studia. Kształcenie w OSZ
we wszystkich zawodach jest bezpłatne.

2. Aby pomyślnie ukończyć naukę zawodu w OSZ, dziecko Państwa
powinno znać swoje mocne oraz słabe strony i przy wyborze zawodu brać je pod uwagę. Ponieważ oprócz przedmiotów ogólnych
obowiązują też przedmioty zawodowe oraz praktyka zawodowa,
upodobania i zainteresowania Państwa dziecka pełnią przy wyborze kierunku nauki w OSZ zasadniczą rolę, także w przypadku, jeśli
dziecko Państwa chce podwyższyć swoje wykształcenie ogólne.
Natomiast to, czy szkoła znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania, nie powinno stanowić decydującego kryterium wyboru.
3. Proszę wspólnie z dzieckiem przyjrzeć się ofertom OSZ w Berlinie.
Jak je znaleźć, dowiedzą się Państwo z informacji poniżej.
4. Proszę razem z dzieckiem zwrócić się do doradcy szkolnego przy
OSZ. Otrzymają tam Państwo dokładne informacje i poradę dotyczącą aktualnej oferty szkoły.

Informacje i porady dla uczniów i rodziców
Na portalu internetowym OSZ (Zespołów
szkół kształcenia zawodowego i ogólnego)
mogą Państwo znaleźć wiele przydatnych
informacji o ofercie kształcenia oraz dane
kontaktowe doradców szkolnych: www.oberstufenzentrum.de
> Berufsausbildung > duale Ausbildung bzw.
Vollschulische Ausbildung:
Proszę się zorientować, naukę jakich zawodów oferują OSZ.
> Schulsuche:
Odpowiednią szkołę znajdą Państwo, wybierając dziedzinę zawodów zgodną z zainteresowaniami.
> Karriere-Planung:
Proszę się zorientować, jakie drogi prowadzą
do osiągnięcia pożądanego wykształcenia.
> Laufbahnberatung:
Proszę korzystać z porad i informacji doradcy
szkolnego.

Dodatkowe linki:
Dodatkowe informacje o poszczególnych
kierunkach kształcenia zawodowego i wymaganiach wobec kandydatów znajdą Państwo na następujących portalach internetowych:
www.aubi-plus.de > Ausbildung >
Berufslexikon
Proszę wybrać grupę zawodów i dowiedzieć
się więcej na temat możliwości kształcenia
zawodowego w obydwu systemach, dualnym i szkolnym.
www.arbeitsagentur.de >
BERUFENET > Suche
Tutaj mogą Państwo szukać według różnych kryteriów. ‚Eingrenzen auf Gruppen’
(zawężenie grup), umożliwia odzielne wyszukiwanie ofert kształcenia w zakładzie
pracy (dualnego) i kształcenia w systemie
szkolnym.

www.berufe.tv
Na stronie urzędu pracy ( Bundesagentur für
Arbeit) można obejrzeć filmy informacyjne o
poszczególnych zawodach.
www.beroobi.de
Tu mają Państwo możliwość zapoznać się
z zawodami od strony praktycznej i interaktywnie oraz znaleźć informacje dotyczące
wyboru zawodu.
Terminy składania podań
Okres składania podań rozpoczyna się po
otrzymaniu świadectwa półrocznego w 10.
klasie w lutym każdego roku i z reguły kończy w połowie maja. Należy odpowiednio
wcześniej zasięgnąć informacji o terminach
w wybranym OSZ!
www.schule-beruf-zukunft.de

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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