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Poszerzanie perspektyw zawodowych:
oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na program
„KAoA-kompakt“
Drogie uczennice i uczniowie!
Wśród programów zapewniających pewną przyszłość, w której będziecie mogli samodzielnie
zadbać o własne utrzymanie, wyjątkowo istotną rolę odgrywają programy ukierunkowujące
zawodowo oraz pozwalające na wybór odpowiednich studiów, zapewniających wykonywanie w
przyszłości właściwego dla Was zawodu. W szkołach Północnej Nadrenii-Westfalii program
kompetencji zawodowych i wyboru studiów jest stałym elementem składowym zajęć
pedagogicznych w ramach akcji prowadzonej w tym regionie, wdrażanej pod hasłem
„Poszerzanie perspektyw zawodowych” (KAoA). W Północnej Nadrenii-Westfalii faza
przejściowa ze szkoły do pracy zawodowej jest systematycznie udoskonalana przy współudziale
ministerstw, gmin, instytucji gospodarczych, rzemieślniczych i agencji federalnej ds. pracy
(więcej informacji: „Film promocyjny KAoA“ na stronie www.berufsorientierung-nrw.de).
Także młodzież, która niedawno przybyła do naszego regionu i która pobiera naukę w koledżach
zawodowych w międzynarodowych klasach integracyjnych lub uczestniczy w zajęciach 10. roku
nauczania szkoły ogólnokształcącej, może uczestniczyć w programie KAoA. Niniejszy program
wspomaga Was w wyborze kierunku kształcenia lub studiów i składa się z następujących
elementów składowych, które oferowane są w obecnym roku szkolnym:

Analiza potencjału
2-dniowa

Ustalanie kompetencji
zawodowych
3-dniowe

Kurs praktyczny
3-dniowy

W szkole istnieje możliwość uzyskania porad przed i po każdym etapie. Niniejsze porady są
elementem składowym programu KAoA i oferowane są przez organizatora procesu kształcenia,
który przeprowadza analizę potencjału, ustala kompetencje zawodowe i prowadzi kurs
praktyczny.
Analiza potencjału to pierwszy element składowy, dzięki któremu można uzyskać informacje
dotyczące mocnych stron i potencjałów poszczególnych osób. Niniejsza analiza ułatwi Wam w
dalszym procesie ukierunkowywania zawodowego odnalezienie odpowiednich obszarów
zawodowych i poszukiwanie miejsc do odbycia praktyki. Także w ramach ustalania kompetencji
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zawodowych i w trakcie kursu praktycznego obserwowane są Wasze mocne strony i
precyzowane są potencjały. Wyniki obserwacji zostaną Wam przekazane i będą odgrywać
decydującą rolę przy podejmowaniu decyzji w kwestii wyboru zawodu i planowaniu dalszych
etapów edukacyjnych. Wyniki obserwacji zostaną także wykorzystane w szkole, co pomoże
Wam w kształtowaniu dalszego procesu ukierunkowywania zawodowego w ramach rozmów
zawodowych. Niniejsze wyniki nie są zapisywane, nie są przekazywane dalej ani
wykorzystywane do innych celów. Nie wpływają na system oceniania i nie mają żadnego
związku ze statusem pobytu.

W pojedynczych przypadkach może zdarzyć się, że współpracownicy komunalnych instytucji
koordynacyjnych lub nadzór szkolny przeprowadzą wyrywkowe hospitacje. Zadaniem
niniejszych hospitacji jest jedynie zagwarantowanie jakości wdrażanego systemu KAoA.
Pozwalają wyłącznie na sprawdzenie, czy oferowana forma pomocy zawodowej jest prawidłowo
realizowana przez instytucje kształcące. Po wstępnym uzgodnieniu w pojedynczych
przypadkach hospitacje mogą być prowadzone przy współudziale personelu towarzyszącego,
oceniającego zasadność programu KAoA. Zagwarantowane jest, że żaden ze
współpracowników nie będzie wymagać od Was danych personalnych.
Aby instytucje, którym powierzono realizację niniejszych zadań, mogły rozliczyć niniejszą
działalność, tworzone są listy z podpisami, w których należy wpisać Wasze nazwisko, imię, płeć
i datę urodzenia. Organizator jest zobowiązany do wykorzystywania zapisanych danych
wyłącznie do celów rozliczeniowych z punktem promocji gospodarczej i rzemiosła kraju
związkowego Północnej Nadrenii-Westfalii (Landes-Gewerbeförderungsstelle des nordrhein
westfälischen Handwerks e.V. (LGH). Po rozliczeniu organizator programu nie zachowuje
żadnych Waszych danych personalnych.
Dane mogą być zapisywane jedynie za Waszą zgodą. Można ją cofnąć w każdym momencie.
Cofnięcie zgody należy zgłosić we właściwej szkole.
Jeżeli nie wyrażacie zgody na oferowany program pomocowy, prosimy o skorzystanie z innej
oferty.

✂ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deklaracja dotycząca wyrażenia zgody na program „KAoA-kompakt“
Otrzymałam(-em) krótki opis przedstawiony przez
________________________________________, dotyczący przebiegu analizy potencjału oraz
informacje w zakresie ustalania kompetencji zawodowych i kursów praktycznych i potwierdzam
zapoznanie się z niniejszymi danymi. Jednocześnie wyrażam zgodę na uczestnictwo w
programie „KAoA-kompakt”:
____________________________________
_____________
Nazwisko, imię uczennicy/ucznia
Klasa

_________________________________
Miejscowość, data, podpis
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