
„Wybór zawodu – Technika jest również sprawą dla kobiet!”

Drodzy Rodzice!

Jak w przeszłości tak i teraz wiele młodych kobiet decyduje się na wybór tzw. typowych zawodów kobiecych. Wyobrażenia ro-
dziców na temat podziału ról i związanych z nimi zdolności mają na dzieci niemały wpływ. U dziewcząt rodzice chętnie widzą „ 
klasyczne kobiece zdolności”. I tak do najbardziej popularnych 5 zawodów wśród uczennic zaliczają się: specjalistka- handlowiec 
handlu detalicznego, sprzedawczyni, pracownica biurowa, pomoc lekarska i fryzjerka.1 Przy czym młode kobiety mają równie 
dobre predyspozycje do nauki zawodów technicznych jak ich rówieśnicy płci męskiej. Zawody techniczne są bardzo różnorodne 
od chemika czy inżyniera budowy maszyn do fizyka lub informatyka. Należą one do dziedzin przyszłościowych i oferują często 
dobre  warunki pracy, lepsze zarobki i możliwości zrobienia kariery.

Państwo jako rodzice mogą pomóc swojej córce dostrzec perspektywy zawodowe i wspierać jej zdolności.  Ważne jest, żeby 
skierować zainteresowania córki w stronę zawodów technicznych, poprzez zrewidowanie  własnych poglądów na temat po-
działu ról i zaznajomienie się z wymaganiami wobec kandydatów do nauki technicznych zawodów.

Zawody techniczne z przyszłością są również sprawą dla kobiet!

W jaki sposób mogą Państwo zrewidować swoje poglądy 
na temat podziału ról? Praktyczne wskazówki:

•	 Proszę	zakwestionować	takie	stereotypy	jak	np.	„technika	
jest sprawą męską” lub „praca w zawodach technicznych 
jest brudna i fizycznie wyczepująca”. Wiele zawodów, w 
których tradycyjnie pracują kobiety, jak np. zawody zwią-
zane z pielęgnacją, należy również do fizycznie ciężkich.

•	 Proszę	 przemyśleć	własny	 stosunek	 do	wyboru	 zawodu	
przez córkę: Czy podświadomie nie wpływają Państwo na 
jej decyzję w kierunku, który Państwo sami uważają za kla-
sycznie kobiecy? Proszę spróbować raczej odkryć, jakie są 
mocne strony i zainteresowania Państwa córki. Możliwe, że 
odkryją Państwo w ten sposób jej zdolności w dziedzinie 
przyrodniczo-matematycznej.

Rodzice często sądzą, że ich córki nie mają predyspozycji do 
zawodów technicznych. Nie są  świadomi, że w tych zawo-
dach liczą się również „typowe cechy kobiece” jak: umiejęt-
ność pracy w zespole, zdolność przystosowania się i radzenia 
sobie z konfliktami oraz kompetencje społeczne.

Po drugie, nie zdają sobie oni sprawy, że ich córki posiada-
ją już podstawowe umiejętności predysponujące do zawo-
dów technicznych. Jak wynika z doświadczenia dziewczęta, 
zgodnie z podziałem ról, bardzo wcześnie przejmują odpo-
wiedzialność w gospodarstwie domowym. Przez to uczą się 
dobrze planować, organizować, pracować systematycznie i 
w sposób  uporządkowany. Przy wypełnianiu zadań wykazu-
ją się często cierpliwością i zdyscyplinowaniem. Szczególnie 
w okresie dojrzewania wiele dziewcząt jest otwartych na 
procesy twórcze i zmiany w wielu dziedzinach. Są to cechy, 
których również wymaga się w zawodach technicznych, 
jako że praca związana np. z funkcjonowaniem systemów i 
programów  zakłada umiejętność obchodzenia się z proce-
sami zmian, uporządkowane i systematyczne działanie, jak 
również kreatywność. Rodzice często stawiają na wiedzę 
matematyczno-przyrodniczą i utrzymują, że chłopcy są w 
tych przedmiotach lepsi. Przy czym wiadomo jest, że zain-
teresowania obu płci w szkole podstawowej nie różnią się 
znacznie.2 

Dopiero w okresie dojrzewania dziewczęta kierują swoje za-
interesowania i zdolności w stronę dziedzin nietechnicznych. 
Państwo jako rodzice mogą  jednak przyczynić się do tego, 
aby utrzymać zainteresowanie córki techniką!

1    www.berlin.de/special/jobs-und-ausbildung/bewerbung-und-arbeit/karriere/1091850-999401-ausbildungsberufe-die-top-5-von-frauen-u.html
2    www.sueddeutsche.de/karriere/berufswahl-maedchen-sollten-dahin-kommen-sich-jeden-beruf-zuzutrauen-1.551698



W jaki sposób mogą Państwo pomóc swojej córce? 
Praktyczne wskazówki:

•	 Proszę	zachęcać	córkę	by	brała	udział	w	dniach	próbnych	i	
praktykach w zawodach technicznych, na przykład podczas 
Girls’ Day* . Osobiste doświadczenia dają lepszy wgląd w 
daną dziedzinę zawodową.

•	 Proszę	rozmawiać	z	córką	o	jej	praktyce.	Co	jej	się	podobało,	
a co nie?

•	 Proszę	spytać	dokładnie,	dlaczego	córka	 interesuje	danym	
zawodem. 

•	 Proszę		pomóc	jej	znaleźć	informacje	o	zawodach	technicz-
nych i związanymi z nimi wymaganiami.

Oferty ogólne w zakresie informacji i 
poradnictwa zawodowego:

Centrum Informacji Zawodowej (BIZ)
W BIZ uzyskają Państwo informacje dotyt-
czące orientacji zawodowej, np. kształcenia 
zawodowego, studiów i zawodów:
www.arbeitsagentur.de > Bürgerinnen & 
Bürger > Zwischen Schule und Beruf > Be-
rufsinformationszentren

Poradnictwo zawodowe
Porad w sprawach zawodowych udzielą 
Państwu również doradcy z Agencji ds. Pra-
cy. Dalsze informacje uzyskają Państwo pod: 
www.arbeitsagentur.de >
Bürgerinnen & Bürger > Zwischen Schule 
und Beruf > Beratung

Specjalne oferty  w zakresie informacji:

Propozycje i informacje dotyczące wyboru 
zawodu dla dziewcząt i o Girls’ Day znajdą 
Państwo pod:
www.girls-day.de > Schule + Eltern > Beru-
fsorientierung > Zuhause

Wgląd w zawody techniczne uzyska córka 
Państwa podczas Dnia Techniki: 
www.tag-der-technik.de > Berlin/Brandenburg

Informacje dotyczące zawodów z branży IT 
oraz test orientacyjny, który pozwoli córce 
Państwa określić, jaka dziedzina i jaki zawód 
jest dla niej właściwy, oferuje:
www.it-berufe.de

Dużo o zawodach w przemyśle metalowym i 
elektrycznym dowiedzą się Państwo ze stro-
ny internetowej Gesamtmetall. Za pomocą 
interaktywnej gry może córka Państwa np. 
poznać zawody, uzyskać informacje doty-
czące składania podań i dowiedzieć się o 
ofertach miejsc kształcenia zawodowego: 
www.gesamtmetall.de > Bildung > 
Berufsinformation > Facharbeiter 

www.MEberufe.info > Schülerinnen und 
Schüler oder speziell Mädchen oder speziell 
Eltern oder Ausbildungsplatzbörse.

Dużo informacji na temat techniki  i o kształ-
ceniu zawodowym  w zawodzie – specjali-
sta-informatyk zawiera strona: 
www.suicidal.de

Krótkie opisy zawodów z dziedziny elektro-
niki i mediów, jak również warsztaty softwa-
re dla klas szkolnych oferuje:
www.jobwerkstattmaedchen.de

Możliwość orientacji w kierunkach studiów 
o profilu technicznym i nauk ścisłych oraz 
związanych z nimi zawodów uzyska Pań-
stwa córka pod: 
www.femtec.org > Schüler/innen oder 
Student/innen

Wyczerpujące informacje o zawodach w 
dziedzinie IT, możliwożściach pracy, ofer-
ty kształcenia zawodowego w przemyśle 
metalowym i elektrycznym, jak również in-
formacje dotyczące testów przydatności i 
praktyk oferuje także:
www.ausbildungsoffensive-bayern.de

Informacje o studiach inżynierskich oferuje 
również: 
www.think-ing.de 

www.schule-beruf-zukunft.de

Oferty w zakresie informacji i doradztwa zawodowego dla uczennic, uczniów i rodziców

KES-Verbund 
bei Arbeit und Leben e. V., 
LAG Berlin
Keithstraße 1/3
10787 Berlin 

Kontakt
Tel.:  030 219179-16
Fax:  030 219179-20
E-Mail: office@kes-verbund.de 
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Migrantenorganisationen

Auskunft über die 
Elterninformations-
briefe erhalten Sie 
bei den folgenden 
Migrantenorganisa-
tionen in der jewei-
ligen Muttersprache: 

Arabische Eltern-
Union e. V.
Urbanstraße 44
10967 Berlin

Tel.: 030 61625073 

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

Tel.: 030 56825972 

Türkisch-
Deutsches
Zentrum e. V.
Boddinstraße 66
12053 Berlin

Tel.: 030 69807070 

Türkischer 
Elternverein in Berlin-
Brandenburg e. V.
Oranienstraße 34
10999 Berlin

Tel.: 030 6143299 

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

Tel.: 030 62708745


