Контакти та веб-сторінки

Терміни подання заяв

Перехід від школи до трудової діяльності у
Леверкузені
u Інформація на освітньому порталі міста
www.leverkusen.de/uebergang-schule-beruf
Instagram: kokoleverkusen

За точність наданої інформації відповідальності не
несемо, уточнюйте відповідну інформацію завчасно!

Для кожного випускника – робоче місце
www.mags.nrw/uebergang-schule-beruf-startseite
www.berufsorientierung-nrw.de
Служба з питань працевлаштування
www.arbeitsagentur.de/bildung

u Прийом на консультацію з вибору професії та
працевлаштування 0800 4 555500

Подання заяв за рік до початку профнавчання
u Профнавчання на державній службі
u Профнавчання в банку, страховій компанії
u Профнавчання на великих промислових
підприємствах
u Дуальна система навчання
u Професійно-технічне училище
Подання заяв в останній шкільний рік
u з січня: профнавчання на малих та середніх
підприємствах
u січень/лютий: технікум та старша школа
u березень: до закладів вищої освіти

u BIZ – Центр професійної орієнтації

Поради для нерішучих
Дуже часто деякі підприємства шукають учнів і після
початку навчального рок

Центральна довідкова служба закладів вищої
освіти в Північному Рейн-Вестфалії (NRW)

Комплект документів необхідних для подачі заяв/
поради щодо подачі заяв
www.bwp-nrw.de/eltern/bewerbung/
www.planet-beruf.de
www.aubi-plus.de/bewerbungstipps/

Bensberger Str. 85, Bergisch Gladbach
02202 9333-828

www.zsb-in-nrw.de

Центр сприяння молоді з профорієнтації та
працевлаштування
Kölner Straße 139, 51379 Leverkusen, 02171 49955
www.ojb-leverkusen.de
Вибір професії - допомога у професійній
орієнтації

www.bwp-nrw.de/eltern

Поради, новини та заходи
…у інформаційній розсилці: перехід від школи
до професії

читати онлайн або підписатись
Instagram: kokoleverkusen

KOMMUNALE
KOORDINIERUNGSSTELLE
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ПЕРЕХІД ВІД ШКОЛИ ДО
ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ
БАТЬКІВ

Куди піти вчитися
Youtube: Ausbildung - Na klar!
Служба з працевлаштування
www.dasbringtmichweiter.de
Ремісництво www.handwerk.de
IHK: www.ihk-lehrstellenboerse.de
Impressum
Stadt Leverkusen
Fachbereich Kinder und Jugend
Kommunale Koordinierungsstelle Schule-Beruf
Manforter Straße 184, 51373 Leverkusen
E-Mail:
kommunale.koordinierungsstelle@stadt.leverkusen.de
Ця брошура була складена за сприяння батьківської
ініціативи Перехід від школи до трудової діяльності
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ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ. ОГЛЯД
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Тисніть!

Восьмий клас

Дев‘ятий клас

Десятий клас

Підготовка до Вищої школи
Загальноосвітня школа
Гімназія
Технікум

Тема батьківських зборів
„професійна орієнтація“

Практика

Інформаційний захід
на тему „Технікум“ з
можливістю реєстрації

Ярмарка середньої
професійної та вищої освіти

Аналіз потенціалу учня та
обговорення результатів
з батьками
Ознайомлення з різними
галузями професійної
діяльності
Три дні
Папка: Вибір професії

Ярмарок професій
Зразок резюме
поглиблене
ознайомлення із
практикою професії (за
бажанням)
Три дні

поглиблене
ознайомлення із
практикою професії (за
бажанням)
три дні
Випускні екзамени
І що тепер?

Перевір свій потенціал за
допомогою тесту Chek-U
SEK II - Елементи
наприклад, семінар „Вміння
приймати рішення“
Елементи практики
І що тепер?

Організація та проведення консультацій відбувається через школу
Консультації з професійної орієнтації від центру зайнятості
Відвідування центру профорієнтації у м. Бергіш Гладбах (Bergisch Gladbach)
Вибір навчання та професії - консультації центру
зайнятості та центральної консультаційної служби закладів
вищої освіти в NRW

ПІДТРИМКА ЗІ СТОРОНИ БАТЬКІВ ВІТАЄТЬСЯ!

Супроводжуйте Вашу дитину на заходи щодо оцінки здібностей, консультації, ярмарки та інформаційні заходи. Шукайте разом з нею
місце для проходження практики. Обговорюйте в колі сім‘ї можливості її подальшого професійного становлення.

