
Centrum profesního vzdělávání Waiblingen s.r.o. (Berufsbildungswerk Waiblingen GmbH)

Příprava na povolání

Profesní vzdělání

g

Centrum profesního vzdělávání (BBW) Waiblingen je nadzávodní zařízení, které se zabývá vzděláváním mladých lidí s
(lehkým) mentálním postižením. Jeho hlavním úkolem je komplexní vzdělávání mladých lidí, což jim dá šanci, aby si
samostatně vytvářeli svou budoucnost. V BBW Waiblingen a k němu přidružených zařízeních Aalen, Schwäbisch Gmünd
(BAW Ostalb) a Esslingen (BAZ) se učí okolo 1000 mladých lidí.

Dobré šance na trhu práce mají všichni ti, kteří přináší vedle fundovaného vzdělání také sebevědomí, motivaci a
partnerské myšlení. Nejdůležitějším cílem je, aby byli mladí lidé již dnes schopni řešit rozmanité úkoly zítřku.

Kvalita BBW Waiblingen spočívá ve společném působení profesního vzdělání, profesní školy a sociálně pedagogických
oblastí, které na sebe navazující a vzájemně se doplňují.

Pro mladé jedince, kteří potřebují zvláštní pomoc při vyučení a doprovod při vývoji své osobnosti, vytváří BBW na základě
diagnózy vhodný podpůrný koncept. Ten se opírá o aktuální hospodářský vývoj. Mladí lidé, kteří úspěšně ukončí vzdělání
na BBW mají velké šance získat pracovní mí

Mnoho mladých lidí, kteří k nám ze školy přichází, ještě neví, jakému povolání se chtějí vyučit. V průběhu vzdělávacího
opatření zaměřeného na profesní přípravu poznávají různé profesní oblasti a osvojují si manuální, školní a sociální
předpoklady pro vhodné vzdělání. V současné době se v BBW Waiblingen účastní opatření profesní přípravy 78 mladých
lidí. Druhá forma profesní přípravy se odehrává na speciální škole Johannes Landenberger Schule. Tam se nyní připravuje
na vzdělání 40 mladých lidí, převážně absolventi zvláštní školy.

Vzdělání probíhá podle zákona o profesním vzdělávání (BBIG) v uznaných vzdělávacích oborech. Nabízíme rozmanitou
vzdělávací nabídku. Ve všech oborech vzděláváme v úzkém souladu s praxí. Naše závody přebírají v rámci vzdělání
zakázky od zákazníků, které se provádí podle pevných termínů a s předem danou kvalitou. Vzdělání probíhá jak v našich
dílnách tak v úzké spolupráci s firmami ve volném hospodářství a s našimi speciálními profesními školami. Sociální
pedagogové při něm poskytují doprovod a podporu.

Stejně jako ve volném hospodářství se i v BBW vzdělává v duálním systému. V BBW mluvíme dokonce o „triálním
vzdělávání„ (profesní/odborná škola, praktické vzdělání a sociální pedagog

Kvalifikovaní mistři, kteří se pravidelně dále vzdělávají, jsou odpovědni za vzdělání skupiny mladých lidí. Doba vzdělání se
řídí podle ukončení. Výuční obory, ve kterých se v BBW mladiství vzdělávají, jsou zpravidla tříleté. Po vyučení je podle
druhu vzdělání možný i přestup do regulérního vzdělání.
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Mladé lidi se speciálními vzdělávacími
potřebami úspěšně vzdělávat pro budoucnostBerufsbildungswerk Waiblingen

Přehled povolání, ve kterých se lze vyučit na
BBW:

Příprava jídla

Dřevo

Hauswirtschaftshelfer/in
Hauswirtschafter/in
Fachwerker/in für Gebäude- und
Umweltdienstleistungen
Fachkraft im Gastgewerbe

Bäcker/in mit praktischer Prüfung und
Bäcker/in
Beikoch/Beiköchin
Fleischer/in mit Praktischer Prüfung und
Fleischer

Modenäher/in
Polster- und Dekorationsnäher-/in

Holzwerker
Holzbearbeiter/in
Tischler/in mit praktischer Prüfung und
Tischler/in

Bau-und Metallmaler/in Schwerpunkt Maler
Bau- und Metallmaler/-in Schwerpunkt
Lackierer
Maler/in und Lacker/in mit Praktischer
Prüfung und Maler-und Lackierer/in
Fahrzeuglackierer/in
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Berufsbildungswerk Waiblingen gGmbH
Steinbeisstraße 16
71332 Waiblingen

Fon 07151 5004-0
Mail info@bbw-waiblingen.de
www.bbw-waiblingen.de

Škola Johannese Landbergera (Johannes-Landberger-Schule)

Bydlení

Jeden nebo dva dny v týdnu navštěvují mladí lidé speciální profesní školu BBW (Johannes-Landenberger-Schule). Tam
dochází ke zprostředkování profesní odborné teorie a širokých všeobecných vědomostí. Malé třídy umožňují individuální
přístup ke každému jedinci. Díky podpůrným opatřením je možné určité poruchy učení zmírnit. Školskou nabídku doplňují
sport, pracovní výchova a speciální sportovní a řečová výchova.

Mladí lidé v BBW mají být po svém pobytu schopni, sami utvářet svůj osobní a profesní život.
Respekt všem těmto mladých lidí není jen diakonickým úkolem, projevuje se i v harmonickém soužití různých národností a
náboženství v BBW. Bereme tyto náboženské a kulturní hodnoty stejně tak vážně jako naše vlastní.
Při problémech, konfliktech a krizi jsou k dispozici i psychologické poradenství a terapeutická nabídka pro skupiny stejně
jako pro jednotlivce a jejich rodiny.

Na ploše BBW Waiblingen a v různých detašovaných obytných skupinách ve Waiblingen je ubytovací místo pro 220
mladistvých. Ubytovací možnosti zahrnují jednolůžkové pokoje ve skupinách po šesti. Bydlení v BBW Waiblingen je více než
jen ubytování. Bydlení je podstatnou částí všedního dne a zahrnuje rozmanité úkoly. Mladí lidé se učí utvářet odpovědně
svůj osobní život. K tomu patří: stravování, nakupování, vaření, spravování domácnosti, uklízení, praní, dodržování pravidel
společné domácnosti.

Sociálně-pedagogická péče

Zahradnictví

Oblast obchodu

Kovotechnika

Fahrradmonteur/-in

Gartenbaufachwerker/in
Gärtner/in jeweils mit
Garten -und Landschaftsbau
Blumen -und Zierpflanzenbau
Gemüsebau
Friedhofsgärtner

Druck-Fachwerker/in
-Offsetdruck
Drucker/in
-Offsetdruck
Druckverarbeiter- Fachwerker/in
Buchbinder/in

Bürofachhelfer/in
Fachlagerist
Verkäufer/in

Fachwerker/in für Feinwerktechnick
Feinwerkmechaniker/in mit Praktischer
Prüfung
Feinmechanik
Maschinenbau

Fachwerker/in für Metallbautechnik
-Konstruktionstechnik
Metallbauer/in mit Praktischer Prüfung
-Konstruktionstechniker/in
Auto-Fachwerk/in
Mechaniker/in für
Karosserieinstandhaltungstechnik
Mechaniker/in für
Karosserieinstandhaltungstechnik mit
Praktischer Prüfung

Tisk a papír


