Powołanje
Statnje připóznateho kubłarja/připóznateje kubłarki
wukmanjeja ke kubłanskemu dźěłu we wotpowědnych
zarjadnistwach zjawnych, caritatiwnych a cyrkwinskich a
swobodnych nošerjow a je po cyłej Němskej připóznate.

Statnje připóznaty/-a

kubłar/-ka

Powabjenja na slědowacu adresu:

SERBSKA FACHOWA ŠULA ZA SOCIALNU
PEDAGOGIKU BUDYŠIN

Kubłarki a kubłarjo dźěłaja w dźěćacych přebywanišćach,
hortach, dźěsćownjach, internatach a wólnočasnych
srjedźišćach za dźěći a młodostnych z přiběracej wotewrjenej formu hladanja.
Přez přidatnu kwalifikaciju je tež dźěło w zarjadnišćach za
zbrašene dźěći a młodostnych móžne.

bjez šulskich pjenjez &
spěchowanje přez BaföG

Powołanskošulski centrum za
hospodarstwo a techniku Budyšin
Schillerowe zelenišća 1 · 02625 Budyšin
kontaktna wosoba: Frau Jäckel
telefon: 03591 6702 223
mejlka: jaeckel@bszbautzen.de
www.bszbautzen.de

Zaměr wukubłanja
je přiswojenje teoretiskeje wědy we wuskim zwisku z praktiskimi kmanosćemi a zamóžnosćemi. Splećenje teorije a
praksy ze wšelakimi wuknjenskimi městnami je přezcyłny
princip wukubłanja.
Fachowym šulerkam a šulerjam posrědkuja so wšelakore praktiske nazhonjenja. Woni wukmanja so k přewzaću
kubłanskich a hladanskich nadawkow a k samostatnemu
dźěłu we wšitkich socialnopedagogiskich wobłukach.

NOŠER ZARJADNIŠĆA
Krajnoradny zarjad Budyšin
Šulski zarjad
Dwórnišćowa dróha 9 · 02625 Budyšin
telefon: 03591 5251-40001
mejlka: schulamt@lra-bautzen.de
www.landkreis-bautzen.de

staw: 02/2017

Połnočasowe wukubłanje
3 lěta
realnošulske (wyša šula) abo runohódne kubłanske
wotzamknjenje

a
•

Wobsahi wukubłanja
Fachowje specifiske wuknjenske pola:
1. Wuwiće powołanskeje identity a profesionelnych
perspektiwow

wuspěšnje wotzamknjene powołanske wukubłanje,
kotrež steji w zwisku ze socialnopedagogiskim powołanjom a kotrež traješe znajmjeńša dwě lěće

•

•

wuspěšnje wotzamknjene powołanske wukubłanje,
kotrež traješe znajmjeńša dwě lěće, a znajmjeńša
dwulětna (resp. we wuwzačnym padźe jednolětna)
dźěławosć w połowanju.
abo

•

4. Nastorčenje a podpěrowanje kubłanskich a
wuwićowych wotběhow

realnošulske abo runohódne kubłanske
wotzamknjenje

a
•

přisłušne powołanske wukubłanje
abo

•

abo

2. Tworjenje pedagogiskich poćahow a přewodźowanje
skupinskich procesow
3. Analyzowanje, strukturěrowanje a sobutworjenje
žiwjenskeho wobswěta dźěći, młodostnych a młodych
dorosćenych

Powołanje přewodźace
wukubłanje, 4 lěta
Wuměnjenje za přiwzaće

Wuměnjenja za přiwzaće
•

abo

njepřisłušne powołanske wukubłanje a znajmjeńša
dwulětne dźěło w powołanju
abo

•

znajmjeńša sydomlětne hladanske a kubłanske
dźěło w powołanju

a
•

znajmjeńša sydomlětne kubłanske abo hladanske
dźěło w powołanju.

dopokaz wobstejaceho powołanskeho přistajenja
w socialnopedagogiskim zarjadnistwje pomocy za
dźěći a młodostnych

a

5. Dalewuwiće kulturneje wurazliwosće a kreatiwity

Organizowanje

•

6. Podpěrowanje dźěći, młodostnych a młodych
dorosćenych při zmištrowanju wosebitych žiwjenskich
situacijow

Połnočasowe šulske wukubłanje

Organizowanje

7. Iniciěrowanje a sobutworjenje kubłanskich a
wukubłanskich partnerstwow
8. Zhromadne dźěło w teamje, wuwiwanje a
zawěsćenje kwality a zdobom kooperowanje na
powołanskim polu
9. Wobdźěłanje fachowjespecifisce wusměrjeneje problematiki we wobłuku fachoweho dźěła

Powołanskopraktiske wukubłanje
39 tydźenjow praktikum w zarjadnistwje pomocy
za dźěći a młodostnych:

Šulske wububłanje

•

orientaciski praktikum		

2 tydźenjej

•

1. blokowy praktikum
(žłobik, pěstowarnja abo hort)

Wotměwa so dwaj dnjej na tydźeń ze 7 hodźinami
wučby.
póndźelu
14:30 - 20:15 hodź.
sobotu		
08:00 - 13:45 hodź.

11 tydźenjow

Praktiske powołanke wukubłanje

•

Fachowy wobłuk přesahowaca wučba w předmjetach:
němčina, jendźelšćina, matematika, hospodarska a socialna politika, serbšćina. Při połnočasowym wukubłanju
poskićuja so wólbne wobłuki.

přihłosowanje dźěłodawarja za powołanje
přewodźace wukubłanje

•

2. blokowy praktikum
(skutkowanišćo z wuwzaćom
dźěćacych přebywanišćow)		

12 tydźenjow

3. blokowy praktikum
(wólne skutkowanišćo)		

14 tydźenjow

•

přisłušne tuchwilne dźěło w powołanju za čas
wukubłanja

a
•

480 hodźinow na dalšim skutkowanišću pomocy za
dźěći a młodostnych

