
Szkola Ksztalcenia Zawodowego w Waiblingen (BBW) jest instytucja ksztalcaca mlodych ludzi z
uposledzeniami. Jej zadaniem jest umozliwienie mlodziezy rozleglego wyksztalcenia, dajacego szanse na
samodzielne ksztaltowanie swojej przyszlosci.
Dobre szanse na dosc trudnym rynku pracy maja ci, którzy oprócz solidnego wyksztalcenia posiadaja takze
pewnosc siebie, motywacje oraz zdolnosc partnerskiego myslenia. Najwazniejszym celem jest, aby mlodzi
ludzie umieli dac sobie rade z róznorodnymi zadaniami jakie przyniesie przyszlosc.
Szczególna jakosc Szkoly Ksztalcenia Zawodowego (BBW) polega na powiazaniu praktycznego ksztalcenia
zawodowego, szkoly zawodowej oraz pedagogiki spolecznej.

W BBW ustala sie, na podstawie solidnej diagnozy, odpowiednia koncepcje ksztalcenia dla mlodziezy
potrzebujacej szczególnej pomocy zarówno w nauce zawodu jak i w rozwoju osobowosci. Ten specyficzny
program jest dopasowany do aktualnych war

Mlodziez wyksztalcona w BBW ma bardzo dobre szanse na rynku pracy.

Pierwszy kontakt z uczniami albo ich rodzicami odbywa sie poprzez poradnie zawodowa w miejscowym
urzedzie pracy. Nastepnie ma miejsce calodniowy proces kwalifikacyjny, w ramach którego sprawdza sie
kompetencje socjalne, predyspozycje do prac manualnych oraz przeprowadza test sprawdzajacy wiedze
zdobyta w szkole.
Uczen wypróbowuje nastepnie prace w wybranym zawodzie, w ten sposób ustalane sa osobiste zdolnosci i
umiejetnosci oraz mozliwosci rozwoju danego kandydata. W czasie takiej krótkiej praktyki istnieje mozliwosc
bezposredniego zapoznania sie z przyszlym miejscem nauki zawodu.

Wielu mlodych ludzi, którzy przychodza do nas po szkole, nie wie jeszcze jakiego zawodu chce sie uczyc.
W trakcie fazy przygotowawczej zapoznaja sie z róznymi zawodami oraz moga zdobyc odpowiednie

umiejetnosci praktyczne, teoretyczne i spoleczne potrzebne do wyuczenia sie danego zawodu.

Podstawa ksztalcenia zawodowego jest ustawa o wyksztalceniu zawodowym (BBIG), która umozliwia
zdobycie kwalifikacji zawodowych w zawodach dopuszczonych przez izby przemyslu, handlu i rzemiosla
oraz wladze administracyjne. Nasza placówka naukowa umozliwia wyksztalcenie w róznorodnych zawodach
i koncentruje sie na praktycznym przygotowaniu zawodowym. W trakcie szkolenia nasze zaklady wykonuja
terminowe zlecenia i zamówienia naszych klientów, które musza spelnic okreslone standardy. Wyksztalcenie
zawodowe odbywa sie zarówno w naszych zakladach jak równiez w kooperacji z firmami operujacymi na
wolnym rynku oraz w szkole zawodowej specjalnej. Podczas wyksztalcenia zapewniamy opiekei pomoc
wyspecjalizowanego pedagoga.
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W BBW mozna wyuczyc sie 23 róznych
atrakcyjnych zawodów:

Uslugi
pomoc domowa/opiekunka
(w domach prywatnych i instytucjach
opiekunczych)

pomoc kuchenna/sprzatanie
(w hotelarstwie i gastronomii)

Zywnosc

masarz / rzeznik

pomoc domowa (w hotelarstwie i
gastronomii)
gospodarz budynków i otoczenia
(w hotelarstwie i gastronomii)

piekarz
pomocnik kucharza

Tekstylia
szwaczka

Drewno
robotnik/obróbka drewna
stolarz/monter mebli

Farby
malarz budowlany/malarz-tapeciarz
malarz
lakiernik
malarz lakiernik samochodowy

Mlodziez wymagajaca szczególnego ksztalcenia
w celu zapewnienia jej szans naprzyszlosc.



Ogrodnictwo
robotnik w ogrodnictwie

- ogrodnictwo i tereny zielone

- warzywnictwo
- tereny cmentarne

Drukarstwo i papiernictwo
robotnik wykwalifikowany/ drukarstwo
offsetowe
drukarz/ drukarstwo offsetowe
drukarz
introligator

Handel
pomoc biurowa
magazynier
sprzedawca

Obróbka metalu
frezer, tokarz i podobne
- mechanika precyzyjna
- budowa maszyn
robotnik w produkcji metalowych
elementów budowlanych i
konstrukcyjnych
robotnik/monter w produkcji
metalowych elementów budowlanych i
konstrukcyjnych
mechanik samochodowy
blacharz samochodowy

ogrodnik, specjalnosci:

- kwiaciarstwo i rosliny ozdobne

Nauka zawodu w poszczególnych grupach uczniów zajmuja sie wykwalifikowani majstrowie, którzy regularnie
biora udzial w kursach doksztalcajacych.

Mlodziez uczaca sie w BBW uczeszcza przez jeden do dwóch dni w tygodniu do szkoly zawodowej specjalnej.
Tam zapoznaje sie z teoria fachowa i wiedza powszechna. Male klasy umozliwiaja indywidualne zajecie sie
pojedynczymi uczniami. Róznorodne programy pomocnicze sluza do redukcji trudnosci w uczeniu sie. Sport i
zajecia w warsztatach, sport dla uposledzonych oraz nauka jezyka uzupelniaja program nauczania szkolneg

BBW ma za zadanie przygotowac mlodziez do samodzielnego zycia zarówno w zakresie prywatnym jak i
zawodowym.
Szacunek dla calej naszej mlodziezy w BBW wynika nie tylko z zasad dzialania obowiazujacych ewangelickie
organizacje opiekuncze, widac go takze w harmonijnym wspólzyciu róznych narodowosci i wyznan w BBW.
Wszystkie wartosci religijne i kulturalne traktujemy z taka sama powaga jak nasze wlasne.

W przypadku problemów, konfliktów czy kryzysów sluzymy takze poradami psychologicznymi oraz
propozycjami terapii dla grup, jak równiez dla pojedynczych osób i ich rodzin.
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