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Cuvinte introductive

O formare profesională bună este decisivă pentru accesul 
în profesie. Dar mulţi oameni tineri sunt mai întâi nesi-
guri ce cale doresc să urmeze după şcoală. Ar trebui să 
finalizeze o instituţie de învăţământ superior sau să aplice 
imediat pentru o formare profesională? Este studiul uni-
versitar obiectivul adecvat sau totuşi o intrare mai rapidă 
în profesie? În acest timp, în care femeile şi bărbaţii tineri 
trebuie să ia o decizie atât de vastă şi părinţii preiau un rol 
important: Aceştia pot să fie un model pentru copiii lor şi 
pot să îi sfătuiască.

Următoarea broşură prezintă părinţi care au imigrat în 
Germania, ofertele de educaţie din ţara noastră. Dum-
neavoastră aflaţi aici cum funcţionează sistemul german 
de formare profesională, cum puteţi să vă ajutaţi copilul 
la alegerea profesiei şi unde dumneavoastră, în calitate 
de părinte puteţi să fiţi consiliat şi susţinut. Şi familii din 
ţări diferite povestesc cum acestea şi-au consiliat şi însoţit 
copilul în timpul tranziţiei de la şcoală în profesie.

În ţara noastră multe drumuri duc la obiectiv: o diplomă 
de maistru meşteşugar la fel ca şi un studiu. Continua-
rea formării profesionale oferă şi acele oportunităţi de 
avansare care sunt deja în mijlocul vieţii profesionale. 
Informându-vă despre subiectul formării profesionale, 
dumneavoastră vă puteţi susţine copilul la aceste decizii 
importante şi să-l ajutaţi să-şi găsească calea sa personală. 
Vă doresc o lecturare interesantă şi motivantă şi copiilor 
dumneavoastră, mult succes în viitor!

Forţele de muncă specializate sunt necesare acum mai 
mult decât oricând. Din această cauză, în Germania toţi cei 
care au finalizat o pregătire profesională, au oportunităţi 
bune pentru un loc de muncă atractiv.

Prof. Dr. Johanna Wanka
Ministrul Federal al Educaţiei şi Cercetării
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„Sunt convinsă de avantajele formării 
profesionale duale.“

Sunt convinsă de avantajele formării profesionale duale. 
Stagiarii au aici posibilitatea unică de a combina cunoştin-
ţele teoretice cu cele practice. Mai ales relevanţa practică 
reprezintă un avantaj. În timpul formării profesionale 
se integrează de-a lungul întregilor ani în firmă şi învaţă 
astfel cum sunt structurate toate procesele. Mai mult decât 
atât, după formarea profesională apare oportunitatea de 
a fi preluat de către firma în care formarea profesională a 
avut loc şi de a primi un loc de muncă sigur.“

„Experienţa mea este: tinerii au nevoie de modele şi de susţinere. Din această cauză, părinţii joacă un rol mare şi în 
ceea ce priveşte formarea profesională – şi, de aceea, aceştia trebuie să îşi susţină copiii cel mai bine, cât mai devreme 
posibil şi nu cu puţin timp înainte de absolvirea şcolii. Acest lucru este cel mai important. Trebuie să rămâi consecvent 
în cursă şi întotdeauna să îi oferi ajutorul. În cazul părinţilor mei aşa a fost şi le sunt recunoscătoare că mi-au transmis 
cât de important este o absolvire bună a şcolii şi o formare profesională.

Fousiye Maarouf formează profesional secretară/secretar de 
birou în agenţia sa de publicitate Hayat în Berlin

Avantajele unei formări profesionale 
duale pentru tineri

• O gamă vastă de posibilităţi profesionale

• Câştigarea de bani deja din timpul formării profesionale

• Diplomă profesională recunoscută

• Oportunităţi bune pe piaţa de muncă
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Mai ales relevanţa 
practică reprezintă 
un avantaj.

Fousiye Maarouf, Proprietara unei agenţii 
de publicitate ştie despre ce vorbeşte.
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Durata formării profesionale
De regulă, formarea profesională duală durează între trei 
şi trei ani şi jumătate. În cazul în care, în timpul formării 
profesionale există cunoştinţe preliminare şcolare sau 
profesionale sau performanţe peste medie, formarea pro-
fesională poate fi scurtată.

Formarea profesională în part-time
O structurare flexibilă a timpului de formare profesională 
oferă mamelor şi taţilor tineri, oportunitatea unei formări 
profesionale chiar şi cu familie.

Contract de formare profesională
Contractul de formare profesională stabileşte drepturile şi 
obligaţiile stagiarului şi ale companiei de formare profe-
sională şi este semnat de către ambele părţi. Printre altele, 
contractul stabileşte suma compensaţiei, durata formării 
profesionale şi examenele care trebuie susţinute.

Examene
În timpul formării profesionale sunt susţinute două 
examene. La mijlocul formării profesionale, stagiarii susţin 
un examen intermediar şi la sfârşitul acesteia, examenul 
final. Diploma care este recunoscută în Germania certifică 
finalizarea cu succes în profesia pentru care pregătirea a 
fost necesară.

Prezentarea generală a formării profesionale duale

Pentru început, veţi găsi aici câteva noţiuni de bază şi indicaţii importante referitoare la formarea profesională duală:

Firma şi şcoala profesională

Stagiarii lucrează de regulă trei până la patru zile pe 
săptămână în firmă şi frecventează între o zi şi două 
zile şcoala profesională. Deci formarea profesională 
se desfăşoară în două locuri de educaţie: firma de for-
mare profesională şi şcoala profesională. Din această 
cauză, această formă de pregătire profesională se 
numeşte şi formare profesională duală.
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Vă stau la dispoziţie aproximativ 350 de activităţi care 
necesită formarea profesională duală. Pe lângă acestea 
mai există şi un număr mare de posibilităţi de pregătire 
şcolară. Reflectaţi împreună: Care sunt punctele forte şi 
interesele copilului dumneavoastră? Ce talente are fiica 
sau fiul dumneavoastră? Poate copilul dumneavoastră 
are o înclinaţie de meseriaş sau se ocupă cu plăcere de 
bunăstarea altora. Răspunsurile dau primele indicaţii în 
ce domeniu respectiv, sector profesional puteţi să căutaţi 
împreună cu copilul dumneavoastră o activitate adecvată 
care necesită formare profesională.

În căutarea profesiei corecte şi a unui loc de formare 
profesională există multă posibilităţi de consiliere şi infor-
mare. Centrele de informare şi sursele cele mai importante 
le găsiţi în acest capitol. Cât de diferit pot conduce căile 
spre succes, ilustrează exemplele lui Ioannis Papathana-
siou şi ale Valeriyei Rengevych.

Ce meserie i se potriveşte fiicei mele sau fiului meu? Aceasta este o chestiune importantă şi captivantă pe care ar trebui 
să o discutaţi dumneavoastră, în calitate de părinte cu copilul dumneavoastră încă din timpul şcolii, din clasa a şaptea.

Cu succes în formarea profesională

Cum vă puteţi susţine copilul 
în alegerea profesiei? 

• Ţineţi seama de notele de la şcoală – cu cât 
este mai bună diploma cu atât mai bune sunt 
oportunităţile de ocupare a unui loc de formare 
profesională.

• Frecventaţi orele de consultaţie ale profesorului şi 
şedinţele cu părinţii. Aici primiţi multe informaţii 
cu privire la subiectul alegerii profesiei.

• Discutaţi posibilităţile şi oportunităţile de stagiu 
de practică pentru a găsi profesia corectă.

• Însoţiţi-vă copilul la evenimente de informare pre-
cum, de exemplu, târguri de formare profesională.

Ce este un stagiu de practică?

Un stagiu de practică în timpul şcolii durează de cele 
mai multe ori de la două până la trei săptămâni. Ele-
vele şi elevii vizitează o întreprindere şi dobândesc 
astfel o viziune în viaţa profesională şi fac cunoştinţă 
cu un sector sau chiar cu o anumită profesie. La cele 
mai multe şcoli, în orar sunt trecute stagii de practică 
în întreprindere, începând de la clasa a opta.
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Dumneavoastră consiliați eleve și elevi în ceea ce privește 
formarea profesională. Ce experiențe ați avut?
Experienţa mea este că elevii deseori nu ştiu exact ce vor 
să devină. Există aproximativ 350 de activităţi care necesită 
formarea profesională duală, dar, din păcate, mulţi dintre 
aceştia cunosc foarte puţine. Pentru aceasta se pot face 
multe lucruri pentru a cunoaşte o diversitate mai mare de 
profesii.

Joacă stagiile de practică un rol important în acest sens?
Da, din această cauză, şcoala noastră consideră foarte 
important ca elevele şi elevii să facă cât mai multe stagii 
de practică posibile. Aceasta este o posibilitate bună 
pentru a se familiariza cu o zi de muncă pe meseria care îi 
interesează. Totodată tinerii sunt relativ liberi în alegerile 
lor şi nu trebuie încă să se hotărască. Unii descoperă după 
terminarea stagiului de practică că această profesie nu este 
totuşi cea adecvată. Şi acest lucru face parte din orientarea 
profesională. Mai mult decât atât, un stagiu de practică 
este în multe cazuri, biletul de intrare într-o întreprindere 
– existând oportunitatea de obţinere ulterior a unui loc de 
formare profesională.

Cum pot părinții să își susțină copiii?
În acest caz cel mai important lucru este ca copiii să vadă 
că părinţii sunt interesaţi de ei. De exemplu, părinţii pot 
solicita fiicei sau fiului lor să se informeze sau să se ocupe 
de găsirea unui stagiu de practică – după motto-ul: „Ai 
făcut deja...?“ De exemplu, părinţii pot să îndrepte atenţia 
şi asupra domeniilor profesionale din cercul familiei sau al 
cunoştinţelor.

Care sunt așteptările școlii de la părinți în ceea ce privește 
orientarea profesională?
Avem nevoie de susţinerea părinţilor deoarece şcoala nu 
reuşeşte singură totul.

Un stagiu de practică este deseori util

Durmis Özen Palma este profesor şi coordonator de orientare profesională într-o şcoală din Hamburg. În discursul său 
acesta povesteşte cât de importante sunt stagiile de practică şi ce rol îl au părinţii în alegerea profesiei.

Cum obţine copilul meu un 
loc de stagiu de practică? 

• Discutaţi împreună ce profesie şi ce întreprindere 
pot fi luate în considerare pentru un stagiu de 
practică.

• Vorbiţi direct cu diriginta sau dirigintele clasei.

• Consultaţi împreună cu copilul dumneavoastră 
anunţurile cu ofertele de formare profesională.

• Întrebaţi la firmele din apropierea dumneavoastră.

• Folosiţi-vă propriile contacte: Interesaţi-vă la 
rude, în cercul de prieteni şi la locul de muncă, 
dacă o întreprindere oferă stagii de practică.
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Câteodată în stagiul de 
practică se poate observa 
că această profesie nu este 
cea adecvată – şi acest lucru 
este orientare profesională.

Durmis Özen Palma recomandă familiarizarea pe cât posibil, 
în cât mai multe domenii profesionale. 



ELTERNRATGEBER: AUSBILDUNG IN DEUTSCHLAND

Primele zile din formarea profesională au fost neobişnuite. 
Trezitul devreme în fiecare dimineaţă şi munca până 
după-amiaza, cu acestea a trebuit mai întâi să mă obişnu-
iesc. Este frumos că primesc bani la sfârşitul lunii. Cel mai 
mult îmi place la muncă, înşurubarea. Câteodată formarea 
profesională este şi stresantă – de exemplu, când sunt 
multe de făcut. În ceea ce priveşte viitorul, am planuri: 
Pe viitor aş vrea să devin maistru auto.“

Mi-am dorit întotdeauna să devin tehnician mecatronist 
auto şi am făcut deja din timpul şcolii, stagii de practică în 
diferite ateliere. Stagiul de practică în firma actuală l-am 
obţinut prin recomandarea profesorului meu. Încă din 
stagiul de practică mi-a fost oferit un contact de formare 
profesională. În atelier unul dintre ucenici a văzut chiar la 
început cât de mult puteam deja.

Calea către profesia dorită

„Perioada şcolii a fost grea pentru mine. Dar părinţii mei au fost întotdeauna lângă mine şi m-au motivat să nu renunţ 
complet. Pentru aceasta le sunt recunoscător.

Ioannis Papathanasiou – Formare profesională ca tehnician 
mecatronist auto în cadrul firmei Motor Fritsche în Köln
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Trebuie să am atât abilităţi 
de utilizare a calculatorului 
cât şi abilităţi de meseriaş.

Ioannis Papathansiou, 21, 
stagiar ca tehnician mecatronist auto



Calificarea iniţială – o formă specială 
a stagiului de practică

Tinerii care nu au găsit încă niciun loc de practică şi 
au absolvit învăţământul general obligatoriu pot să 
participe la o calificare iniţială (EQ). Acest stagiu de 
practică în firmă este oferit de către Agenţia pentru 
ocuparea forţei de muncă şi durează între şase şi doi-
sprezece luni. Tânărul încheie cu firma un contract 
de practică şi primeşte o compensaţie lunară pentru 
stagiul de practică. La terminare, stagiarul obţine de la 
firmă un certificat şi – la cerere – de la centru, un cer-
tificat cu calificările învăţate. Alte informaţii sunt dis-
ponibile la Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă 
din apropierea dumneavoastră; acestea le găsiţi pe 
pagina www.arbeitsagentur.de.

Per ansamblu nu a fost uşor. A trebuit să bat la multe uşi 
pentru a afla ce susţinere există şi cum pot să îl ajut. Pen-
tru mine a fost clar: Vom epuiza toate posibilităţile pentru 
ca el să obţină profesia dorită. Şi eu am observat un lucru: 
Dacă părinţii se ocupă şi se interesează, pot găsi susţinerea 
adecvată pentru copiii lor în căutarea unui stagiu profesi-
onal bun.“

Magdalini Tsika, mama lui Ioannis

„Ioannis a avut foarte multe probleme la şcoală. El este 
dislexic şi a trebuit să facă foarte multe ore suplimen-
tare şi meditaţii. Visul său a fost întotdeauna să devină 
tehnician mecatronist auto. Din această cauză eu am 
vizitat atelierele, în timp ce el era la şcoală. După aceea 
am scris aplicaţiile şi el s-a prezentat la ateliere.
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Am dorit să îi ofer 
posibilitatea de a putea 
lucra în profesia dorită.

Magdalini Tsika se bucură că fiul ei şi-a urmat 
drumul cu ajutorul familiei. 

http://www.arbeitsagentur.de


Consiliere profesională
O discuţie împreună cu copilul dumneavoastră la un 
consilier sau la o consilieră în carieră din cadrul Agenţiei 
pentru ocuparea forţei de muncă vă ajută în orientarea 
profesională şi în căutarea unui stagiu de formare. Pro-
gramările pot fi făcute telefonic. Pe pagina de internet 
www.arbeitsagentur.de la „Parteneri la faţa locului“ găsiţi 
agenţia din apropierea dumneavoastră.

Vizită la Centrele de informare profesională BIZ
Puteţi să vizitaţi Centrele de informare profesională (BIZ) 
fără programare. Acolo aveţi la dispoziţie o ofertă vastă de 
informaţii despre diferite profesii şi modalităţi de formare 
profesională. Acolo găsiţi şi material informativ bilingv, 
care ajută în orientare.

Informaţii în reţea
 ∙ Prin intermediul paginilor www.berufenet.de şi 

www.berufe.tv puteţi să vă informaţi detaliat cu privire 
la profilul profesional.

 ∙ www.planet-beruf.de oferă posibilitatea de a afla mai 
mult despre punctele forte şi interesele profesionale. 
Mai mult decât atât, pe această pagină găsiţi informaţii 
speciale pentru părinţi, de exemplu, broşuri şi magazine 
informative în limbi diferite.

 ∙ Pe www.jobboerse.arbeitsagentur.de sunt oferite multe 
stagii de practică şi oferte de formare profesională duală.

 ∙ Oferte şcolare de formare profesională le găsiţi şi pe 
pagina www.kursnet.arbeitsagentur.de.

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă – 
un partener de contact util

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă ajută la alegerea profesiei, informează cu privire la posibilităţile de formare 
profesională şi oferă un ajutor gratuit la căutarea unui stagiu de practică.
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Camerele – Centre de informare importante
în formarea profesională

Camerele reprezintă companiile din domenii specifice, profesionale, dintr-o regiune. Acestea sunt responsabile în pre-
gătirea profesională de multe aspecte: Acestea înregistrează contractele de formare profesională, consiliază formatorii 
şi stagiarii şi preiau examinările.

Pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie (IHK, a se vedea 
www.dihk.de/ihk-finder) precum şi Camera de Meserii 
(HWK, a se vedea www.zdh.de/organisationen- des-
handwerks/handwerkskammern.html) există de exemplu 
şi Camerele pentru Agricultură, Asociaţiile de barouri şi 
Asociaţiile de medici.

Multe camere oferă pe paginile lor de internet o bursă de 
formare profesională. Aici tinerii pot căuta ofertele actuale 
pentru locurile de formare profesională şi obţin indicii 
cu privire la alegerea profesiei. Deseori sunt prezentate şi 
evenimente de târguri de formare profesională regională 
la care companiile îşi prezintă posibilităţile lor de formare 
profesională.

Camerele de Comerţ şi Industrie IHK au şi o bursă comună 
cu stagii de formare: www.ihk-lehrstellenboerse.de. 
O privire generală a profesiilor în domeniul meşteşugăresc 
o găsiţi la www.handwerk.de.
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Prin căi indirecte până la Happy End

Valeriya Rengevych a găsit datorită consilierii oferite de către Asociaţia regională a meseriaşilor – organizaţia aparţine 
Camerei de Meserii – un loc de formare profesională. Susţinerea activă a mamei sale a reprezentat un ajutor mare 
pentru Valeriya.

„Mai întâi doream să devin laborant chimist şi am căutat 
o posibilitate de formare profesională în acest domeniu, 
ceea ce din păcate nu am reuşit. După aceea, am fost 
pentru consiliere la Asociaţia regională a meseriaşilor 
în Schwerin. M-am prezentat acolo cu puţină încredere 
în mine deoarece am primit un refuz după altul. M-am 
gândit că poate cauza ar fi că eu sunt ucraineană şi doream 
să mă asigur că, aplicaţiile sunt în regulă în ceea ce priveşte 
limba. Din această cauză, doream să îmi verific încă o dată 
în întregime aplicaţiile.

La Asociaţia regională a meseriaşilor am fost sfătuită să 
mă familiarizez cu domeniul tehnologiei produselor ali-
mentare. Profesia nu îmi era deloc cunoscută. După aceea 
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Nu cunoşteam 
deloc dinainte 
profesia mea actuală.

Valeriya Rengevych a găsit profesia adecvată 
pentru formarea profesională. 

m-am informat la Centrul de informare profesională cu 
privire la profesie. Când am văzut că profesia are de-a face 
cu chimia şi că activităţile de laborator aparţin domeniului 
de competenţă, m-am decis să îmi depun candidatura în 
cadrul firmei Lieken Brot- und Backwaren. După aceea 
când am reuşit am fost foarte fericită.

Pe întreaga perioadă, dinainte şi după formarea profesio-
nală, mama mea m-a susţinut şi m-a ajutat foarte mult. 
Acest lucru a fost important pentru mine. De exemplu, 
m-a dus la muncă cu maşina iarna, timp de patru săptă-
mâni, permanent deoarece nu mai puteam să ajung acolo 
cu bicicleta pe zăpadă. Sau când am avut o zi proastă, ea 
era acolo şi am putut să-i povestesc tot ce aveam pe suflet.“

Valeriya Rengevych – Formare profesională pentru personalul calificat pentru tehnologia produselor 
alimentare în cadrul firmei de panificaţie şi patiserie Lieken Brot- und Backwaren din Lüdersdorf



Atunci am fost cu ea la Asociaţia regională a meseriaşilor şi 
m-am bucurat foarte mult că există pentru ea o persoană 
de contact personal – atunci am ştiut că se va face ceva 
pentru copilul meu. Când a obţinut un stagiu de practică 
în cadrul firmei Lieken am sărbătorit împreună cu ea şi a 
sărit în sus de bucurie.

Natalya Wilm, mama Valeriyei

„Am încercat să o susţin pe cât posibil pe Valeriya în perioada căutării stagiului de formare profesională. Practic am 
fost peste tot cu ea. De multe ori am fost cu ea la un târg cu oferte de formare profesională. Ne-am consultat şi acasă 
ce sectoare i se potrivesc. O perioadă lungă a fost într-adevăr greu deoarece ea primea atât de multe refuzuri. Era frus-
trată şi m-a întrebat, ce să facă. Atunci m-am implicat şi eu şi mi-am făcut griji cu privire la viitorul ei. Nu doream că ea 
să fie şomeră.

Consider că este foarte bine că în Germania există atâtea 
oportunităţi de consiliere. Se oferă ajutor şi se caută 
soluţii. Acest lucru este diferit de multe alte ţări. Aici există 
atât de multe posibilităţi pentru tineri- trebuie doar să ai 
iniţiativă.“
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M-am bucurat 
că Valeriya a fost 
ajutată.

Natalya Wilm a fost un ajutor 
important pentru fiica ei. 



ELTERNRATGEBER: AUSBILDUNG IN DEUTSCHLAND

Farah Elouahabi – Lucrător comercial pentru servicii de logistică 
şi transport în cadrul firmei Spedition Kunze din Bielefeld 

Susţinerea în timpul formării profesionale

Există centre de informare diferite pentru susţinerea stagiarilor. Acestea ajută tinerii să îşi finalizeze cu succes forma-
rea profesională. Exemplul nostru povesteşte despre Farah Elouahabi, pe care într-un anumit moment solicitările din 
formarea ei profesională au copleşit-o. Nu este un sentiment frumos dar niciun motiv ca să se descurajeze – ea a soli-
citat ajutor. Rezultatul se poate vedea: note bune pe diploma finală şi un contract de muncă după terminarea formării 
profesionale. 

„Mie îmi place profesia, chiar dacă trebuie să lucrez mult 
în sectorul meu şi câteodată trebuie să fac şi câteva ore 
suplimentare. Dar în formarea profesională am amânat 
puţin totul. Acest lucru s-a reflectat desigur în note – aici 
doream să schimb repede ceva. Deoarece în şcoala profe-
sională chiar de la început am aflat de asistenţa referitoare 
la formarea profesională, m-am adresat direct agenţiei 
locale pentru ocuparea forţei de muncă şi aşa am ajuns la 
domnul Schäfer.

Firma a considerat că a fost bine că eu singură am luat 
iniţiativa. După aceea, erau aşa de mulţumiţi de rezultatele 
mele că i-au sfătuit şi pe alţi stagiari cu privire la asistenţa 
oferită în timpul formării profesionale. Am primit asis-
tenţa timp de un an şi jumătate şi am absolvit examentul 
de formare profesională cu calificativul „bine“ – singură 
nu aş fi reuşit. Deoarece mi-am luat examenele cu succes, 
firma mea m-a preluat acum direct.“

Singură, nu aş fi reuşit 
să termin formarea 
profesională.

Farah Elouahabi a solicitat ajutor şi şi-a încheiat 
cu succes formarea profesională. 
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Lucrul cel mai 
important este 
să te ridici din nou, 
atunci când cazi.

Klaus Schäfer, Responsabil de proiect 
în cadrul agenţiei AWO 

Klaus Schäfer, responsabil de proiect „Asistenţă în timpul formării profesionale“ în cadrul agenţiei AWO 
Bielefeld

„Cele mai multe cazuri sunt asemănătoare cu cel al lui 
Farah: Stagiarii vin la noi, pentru că au puncte slabe în 
ceea ce priveşte specialitatea. Suntem apelaţi direct de 
ei sau de către părinţi.

Din păcate, mulţi stagiari se prezintă la noi cu probleme de 
specialitate când este relativ târziu – de exemplu, cu puţin 
timp înainte de examene. Dar asistenţa în timpul formării 
profesionale poate fi solicitată parţial chiar din primul an 
de formare profesională.

Cea mai mare partea a stagiarilor cu probleme de specia-
litate trec examenele cu ajutorul acestei susţineri. Acest 
lucru este minunat. Şi când copiii recunosc că au nevoie de 
ajutor şi părinţii trebuie să contribuie. Astfel de lucruri se 
pot întâmpla– lucrul cel mai important este să te ridici din 
nou, atunci când cazi.“

Centre de informare posibile

• Parteneri de contact importanţi pentru toate 
problemele legate de formarea profesională sunt 
consilierii în formare profesională din cadrul 
camerelor. Aceştia consiliază şi asistă stagiarii şi 
părinţii.

• Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă susţine 
Asistentele care însoţesc formarea profesională 
(abH). Aici este vorba de un curs suplimentar, gra-
tuit, în afara programului de formare profesională. 
Stagiarii pot să primească acest curs atunci când 
problemele legate de specialitate sau şcolare pun 
în pericol succesul formării profesionale.

• Iniţiativa VerA (Prevenirea întreruperii formării 
profesionale) pune la dispoziţia tinerilor, dacă 
este cazul, un însoţitor voluntar de formare pro-
fesională care ajută la rezolvarea problemelor şi 
chestiunilor individuale. Alte informaţii le găsiţi la: 
www.vera.ses-bonn.de.
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Originea ca şansă: Punctaţi prin bilingvism

Tinerii din familiile imigrante vorbesc deseori două limbi şi se simt acasă de cele mai multe ori, în două culturi. Aceştia 
pot folosi aceste competenţe şi în viaţa profesională. Cei care vorbesc pe lângă limba germană şi alte limbi, trebuie să 
specifice acest lucru în aplicaţii şi la interviurile de prezentare. Multe firme apreciază multilingvismul şi competenţa 
interculturală deoarece aceasta poate să fie cheia către cercuri noi de clienţi.

Prin intermediul Havva Tiryaki vă prezentăm o tânără 
care s-a folosit de rădăcinile turceşti în căutarea unui 
stagiu de formare profesională. Stagiul ei de formare 
profesională într-o bancă turcească l-a primit deoarece ea 
vorbeşte şi scrie în limba germană şi turcă. De acest lucru 
părinţii ei sunt foarte mândri.

Şi într-adevăr mi-am 
perfecţionat între timp 
limba – acesta este şi 
obiectivul meu: să învăţ 
permanent.

Havva Tiryaki, 22, Stagiar ca funcţionar bancar 

„Când m-am înscris la liceul cu profil real nu am avut 
niciodată o profesie dorită. Datorită stagiului de practică 
din timpul şcolii, un lucru mi-a devenit clar: Trebuie să 
fie ceva, unde eu să fiu în contact cu oamenii. În căutarea 
unui stagiu de formare profesională am aplicat atunci 
pentru oferte de muncă total dierite. Deoarece am crescut 
într-un mediu bilingv, am menţionat acest lucru întot-
deauna – chiar dacă nu am fost întrebată în mod special.

Într-o zi am găsit pe internet anunţul băncii Ziraat Bank 
din Stuttgart, care căuta stagiari. Aceasta a fost şansa mea! 
Acum urmez formarea profesională pentru funcţionar 
bancar şi, în acelaşi timp, pot să folosesc limba turcă şi să 
o îmbunătăţesc în continuare. Într-adevăr mi-am perfec-
ţionat între timp limba – acesta este şi obiectivul meu: să 
învăţ permanent. La noi în familie, a fost întotdeauna clar 
că, fratele meu şi eu o să urmăm o formare profesională. 
La fel ca şi tatăl meu care a învăţat în Germania profesia de 
mecanic industrial. Părinţii noştri gândesc: Astfel voi aveţi 
ceva bun în mâini.“

Administraţia federală în calitate 
de angajator 

Serviciul Public al Administraţiei Federale doreşte să 
angajeze mai multe persoane imigrante. Pe pagina de 
internet www.wir-sind-bund.de tinerii şi părinţii de 
toate naţiunile pot găsi informaţii cu privire la posibi-
lităţile variate de formare profesională.

Havva Tiryaki – Formare profesională ca 
funcţionar bancar în cadrul băncii Ziraat Bank
din Stuttgart
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Veysel şi Nezihat Tiryaki, părinţii lui Havva

„I-am recomandat încă de la început lui Havva, să urmeze o formare profesională. Căutarea unui stagiu de formare pro-
fesională a fost pentru noi atunci o sarcină comună. Am întrebat în cercul nostru de prieteni şi am făcut schimburi de 
sfaturi. Parţial, i-am propus şi ei unde ar putea să-şi depună candidatura. Dar acestea au fost doar recomandări, la final 
a trebuit să se decidă singură.

Stagiul de formare profesională într-o bancă turcească este 
perfect pentru ea. Ea învaţă să comunice cu clienţii turci 
care vin cu probleme şi întrebări complet diferite în com-

paraţie cu clienţii germani. În cazul în care ea doreşte să 
candideze după formarea profesională sau mai târziu la alte 
bănci, acest fapt ar fi cu siguranţă un avantaj pentru ea.“

Sunteţi bucuroşi că Havva a 
crescut într-un mediu bilingv. 
Altfel, formarea profesională 
în cadrul băncii nu ar fi 
obţinut-o.

Căutarea unui stagiu de formare profesională a reprezentat 
pentru părinţii lui Havva o sarcină comună. 
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ELTERNRATGEBER: AUSBILDUNG IN DEUTSCHLAND

Funda Saltürk – Formare profesională pentru mecanic de 
construcţii în cadrul firmei Ford în Köln

O alegere profesională atipică

În germania există multe profesii care în mod tradiţional sunt realizate mai degrabă de către femei, altele mai degrabă 
de către bărbaţi. Prin exemplele lui Funda Saltürk şi ale lui Richard Akortsu vă prezentăm doi tineri, care au ales for-
mările profesionale în afara tradiţiilor obişnuite. Acest lucru le-a deschis noi perspective şi le-a adus multă mulţumire, 
recunoaştere şi plăcere. 

Funda Saltürk şi-a recunoscut devreme talentul ei meş-
teşugăresc şi în prezent urmează formarea profesională 
ca mecanic în construcţii. Important pentru Funda a fost 
faptul că familia ei a susţinut-o încă de la început cu toate 
că, părinţii ei au avut la început îndoieli.

Talent pentru meserie
„Am făcut în clasa a opta un stagiu de practică într-o 
fabrică. Aceasta a fost în departamentul în care lucrează şi 
tatăl meu. Am ajuns aici pentru că am vizitat din timpul 
şcolii, diferite firme şi am observat repede că mă intere-
sează activităţile de meşteşugărit. Stagiul meu de practică 
în cadrul firmei Ford – au fost trei săptămâni distractive: 
meşterit, măsurat, verificat – cu salopetă de mecanic şi 
încălţăminte de protecţie.

După aceea, am dorit să ştiu ce profesii există în acest 
domeniu şi am ajuns la stagiul meu de formare profe-
sională actual. În ziua porţilor deschise de la firma Ford 
m-am uitat încă o dată la ce fac mecanicii de construcţii. 
Acest lucru mi s-a părut minunat. Aplicaţia după clasa 
a noua a fost un lucru complet clar şi după trei luni, am 
primit contractul. De la începutul formării profesionale nu 
a existat nicio zi în care să nu vreau să merg la muncă. Fac 
acest lucru pur şi simplu din plăcere. Doresc să termin şi 
formarea profesională, deoarece ştiu, că multe fete nu au 
curajul să urmeze astfel de meserii. Doresc să le arăt: Este 
posbil şi puteţi să vedeţi la mine că se poate reuşi.“
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Datorită performanţelor sale a putut să îşi scurteze forma-
rea profesională cu o jumătate de an. Nu am crezut nicio-
dată, că o să reuşească. Am crezut că îşi va pierde interesul 
cândva şi va observa că aceasta nu este totuşi pentru o 

Este minunat atunci 
când văd cât de 
fericită este Funda 
în profesia ei.

Muhsin Saltürk este mândru de fiica sa Funda.

femeie. Dar se pare că am avut prejudecăţi. Când văd acum 
cât de fericită este în profesia ei, este totuşi minunat. Chiar 
şi bătrânul meu tată meu care are peste 75 de ani a strălu-
cit. El este – aşa cum suntem toţi – foarte mândri de ea.“

Muhsin Saltürk, tatăl Fundei

„La firma Ford sunt responsabil de instalaţii. În timpul stagiului de practică a lui Funda doream să îi arăt ca o astfel de 
muncă nu este uşoară. Din această cauză, chiar am solicitat-o. Era complet neagră pe faţă când s-a întors seara acasă 
– dar era fericită. La sfârşit, a luat o decizie sigură: Dorea să urmeze formarea profesională neapărat în acest domeniu. 
I-am spus: tu trebuie să ştii, acesta este viitorul tău!
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ELTERNRATGEBER: AUSBILDUNG IN DEUTSCHLAND

O meserie, care face bine

Richard Akortsu urmează un stagiu de formare profesională ca ajutor de infirmieră. Acesta nu s-a lăsat descurajat în 
ciuda unor obiecţii în alegerea profesiei dorite. Aici l-a susţinut vărul său Martin.

„Am ştiut încă din timpul şcolii că doresc să lucrez în 
domeniul asistenţei pentru persoanele vârstnice. Sunt 
conştient că această profesie este mai degrabă o profesie 
neobişnuită pentru bărbaţi. Subiectul asistenţei medicale 
a început să mă intereseze atunci când am ajutat o femeie 
bătrână care necesita asistenţa medicală la noi în casă. 
Deşi prietenii mei au fost miraţi la început de alegerea 
mea profesională, între timp, aceştia o respectă.

Mie îmi face bine să ajut şi să văd că se are grijă de persoană 
şi că aceasta are tot ce îi trebuie. Cele mai multe persoane 
se bucură că vine câteodată un bărbat tânăr. În ceea ce 
priveşte viitorul meu: Există multe căi şi posibilităţi în 
profesia mea, doresc în orice caz să rămân în asistenţa 
medicală.“

Ştiam deja din timpul 
şcolii că doresc să lucrez 
în domeniul asistenţei 
medicale pentru 
persoanele vârstnice.

Richard Akortsu lucrează ca infirmier 
în Frankfurt am Main

Richard Akortsu – Formare profesională ca ajutor de 
infirmieră în Frankfurt am Main
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Martin Akortsu, vărul lui Richard

„M-am ocupat de Richard după moartea părinţilor lui. 
M-am dus la şedinţele pentru părinţi, am vorbit cu pro-
fesorii şi m-am informat cu privire la modul în care se 
dezvoltă Richard. Dar atunci când mi-a spus că doreşte 
să devină îngrijitor medical pentru persoanele vârstnice, 
mai întâi m-am uitat la el şi l-am întrebat: Vorbeşti serios? 
Dar acesta este lucrul pe care vrea să îl facă şi îşi urmează 
drumul. El îşi face profesia sa din inimă. Am un mare res-
pect faţă de ceea ce face el – şi îl susţin cu plăcere.“

Am un mare respect 
faţă de ceea ce face 
Richard.

Martin Akortsu îl susţine pe vărul său Richard.

 

Girls’ Day şi Boys’ Day

O ocazie specială, pentru a descoperi profesiile atipice 
sexelor este evenimentul Girls’ Day pentru fete şi 
Boys’ Day pentru băieţi. În fiecare an în luna Aprilie, 
firmele îi invită pe elevele şi pe elevii din întreaga ţară 
pentru a face cunoştinţă cu universul muncii. Alte 
informaţii le găsiţi pe site-urile: www.girls-day.de şi 
www.boys-day.de.
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Există multe posibilităţi

Cu o formare profesională încheiată, copilul dumnea-
voastră şi-a fundamentat baza pentru viaţa sa profesio-
nală viitoare. Există multe posibilităţi de dezvoltare şi 
diferite drumuri în carieră: de exemplu: perfecţionarea 
profesională, formarea profesională de maistru sau 
studiul.

Perfecţionarea profesională
Perfecţionarea profesională adânceşte şi extinde cunoştin-
ţele existente după terminarea unei formări profesionale. 
Există posibilităţi de calificare diverse şi variate: de la 
tehnician la specialist şi maistru şi până la economist 
autorizat. Cu certificările corespunzătoare ca, de exemplu, 
certificat de maistru meşteşugar, puteţi să deveniţi inde-
pendent şi să vă înfiinţaţi propria firmă.

Studiul
Cu un certificat de calificare profesională şi o perfecţionare 
de succes este posibil, în principal, chiar şi fără o diplomă 
de absolvire a liceului, să studiaţi la o universitate sau un 
colegiu de învăţământ superior.

Perfecţionarea profesională 
continuă în formarea profesională

Perfecţionarea continuă – chiar din timpul formării 
profesionale: Stagiarii pot să se perfecţioneze con-
tinuu chiar din timpul formării profesionale cu aşa 
numitele calificări suplimentare. De exemplu, puteţi 
să vă aprofundaţi cunoştinţele de informatică şi de 
limbă străină, să obţineţi diploma de acces la studii 
superioare sau la cursuri din domeniul tehnologic. 
Informaţii cu privire la aceasta, le găsiţi pe pagina de 
internet www.ausbildung-plus.de.

Stagiu de formare profesională în alte ţări europene: 
Există multe posibilităţi să absolviţi o parte din for-
marea profesională în alte ţări europene. Stagiile de 
studiu în străinătate corespunzătoare sunt organizate 
de exemplu împreună cu programele de susţinere 
europene şi susţinute financiar. Informaţii găsiţi pe 
pagina de internet www.na-bibb.de.

Mai întâi formarea 
profesională, după aceea, 
studiul – aceasta a fost calea 
corectă pentru mine.

Salvatore Tortorici are prin formarea profesională şi 
studiu mai multe posibilităţi de avansare. 
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ES STEHEN VIELE WEGE OFFEN

Salvatore Tortorici – Formare profesională ca mecanic industrial 
în cadrul firmei Deutz AG şi studiul Ingineriei mecanice în Köln

După formarea profesională la studiu

„Am început o formare profesională în cadrul firmei Deutz AG, pentru ca la început să învăţ ceva practic. În această 
perioadă părinţii mei s-au mutat în Italia şi din această cauză aveam nevoie de un venit periodic. Nu regret deloc 
decizia de a urma o formare profesională, aceasta a fost corectă.

După formarea profesională am muncit ca lucrător spe-
cializat şi, în acelaşi timp – am început studiul Ingineriei 
mecanice în Köln. Din păcate, contractul meu anual în 
cadrul firmei Deutz AG nu a fost prelungit. Din această 
cauză am studiat atunci cu normă întreagă. În timpul 
studiului am putut să folosesc multe din ceea ce învăţasem 
deja în timpul formării profesionale. Acesta a fost un avan-
taj faţă de colegii mei de studiu.

Cu diploma mea de licenţă am aplicat din nou ca inginer 
de producţie în cadrul firmei Deutz AG, fără loc de muncă 
vacant. Într-o zi am fost sunat într-adevăr şi informat că 
un loc de muncă ar fi liber. Prin formarea mea profesio-
nală şi studiu am acum într-adevăr cunoştinţe de speciali-
tate bune şi posibilităţi de carieră minunate.“

Studiul dual

Studiul dual cuprinde programe de studii diferite care 
unesc între ele experienţa practică şi ştiinţa. O vari-
antă de programe de studii duale combină atât, din 
punct de vedere al timpului cât şi al conţinutului, un 
studiu cu o formare profesională duală.
Pe pagina www.ausbildungplus.de găsiţi o bază de 
date pentru programele de studii duale.
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În fiecare regiune există diferite centre de consiliere care pot să-i ajute pe tineri în căutarea unui loc de formare profe-
sională. Aici sunt enumerate unele pagini de internet principale pe care găsiţi parteneri de contact posibili pentru zona 
dumneavoastră.

Informaţii generale despre 
formarea profesională

Pe numeroase pagini de internet 
există informaţii şi acordarea de 
asistenţă referitoare la temele 
„Formarea profesională şi alegerea 
profesiei“. Pentru obţinerea rapidă 
a informaţiilor cele mai importante 
oferte au fost colectate şi evaluate 
pe următoarea pagină de internet:
www.bibb.de > Berufe

Alţi parteneri de contact

Organizaţii de imigranţi
În Germania există multe organizaţii diferite care au 
fost înfiinţate de către imigranţi. Unele acordă sprijin 
în integrarea în viaţa profesională şi consiliază şi tinerii 
în tranziţia la formarea profesională. Întrebaţi în cercul 
dumneavoastră de prieteni dacă există în regiunea 
dumneavoastră o organizaţie de imigranţi care oferă astfel 
de consiliere.

Birourile de asistenţă KAUSA – Partenerul de 
contact la faţalocului
Birourile de asistenţă KAUSA informează şi consiliază libe-
rii profesionişti, tinerii şi părinţii, care provin din familii 
de imigranţi, precum şi tinerii refugiaţi cu perspective de 
şedere bune, cu privire la sistemul de învăţământ dual. 
În scopul continuării susţinerii, acestea intermediază 
persoanele care caută consiliere, de exemplul accesarea 
ofertelor camerelor sau agenţiilor de forţă de muncă. În 
prezent există birouri de asistenţă KAUSA în 29 de locaţii: 
www.kausa-servicestellen.de.

Brandenburg

Berlin

Mecklenburg-
Vorpommern

Sachsen

Sachsen-
Anhalt

Bayern

Thüringen

Hamburg

Schleswig-Holstein

Hessen

Nordrhein-
Westfalen

Niedersachsen

Bremen

Saarland

Baden-
Württemberg

Rheinland-
Pfalz

• Kiel

• Bremen

• Hamburg

• Schwerin

• Berlin
Potsdam •

• Magdeburg
• Hannover

• Dresden

• München

• Erfurt

• Stuttgart

• Saarbrücken
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Sponsori educaţionali
Sponsori educaţionali voluntari le stau la dispoziţie 
tinerilor în calitate de consilieri cu experienţa lor de viaţă şi 
profesională. Pe pagina de internet www.aktion-zusammen-
wachsen.de puteţi să vă informaţi detaliat cu privire la 
această ofertă.

Servicii de migrare pentru tineri
În diferite oraşe, Serviciile de migrare pentru tineri (JMD) 
oferă suport de consiliere personală referitor la formarea 
profesională şi muncă. Informaţii despre locaţii le puteţi 
vizualiza prin portalul de internet www.jmd-portal.de.

Programul pentru tineri JUGEND STÄRKEN 
im Quartier
Iniţiativa pentru tineri JUGEND STÄRKEN susţine oame-
nii tineri, dezavantajaţi, precum şi pe imigranţii tineri cu o 
necesitate deosebită de integrare pentru a depăşi greutăţile 
din calea integrării sociale, profesionale şi şcolare. Pe pagina 
de internet www.jugend-staerken.de/standorte.html găsiţi 
birourile de consiliere din vecinătatea dumneavoastră.
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