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Програма професійної 
орієнтації BMBF
Яку професію обере моя дитина? 
Запитання, яке, напевне, ставите собі Ви та яке цікавить 
і Вашу дитину. Забезпечте супровід Вашої дитини на 
шляху до професії, що підходить їй і в якій вона зможе 
досягти успіху. Програма професійної орієнтації, у якій 
Ваша дитина невдовзі візьме участь, є першим кроком у 
отриманні відповідей на це запитання. Що таке програ-
ма професійної орієнтації і з чим саме зіштовхнеться 
Ваша дитина – про це Ви дізнаєтеся з цього флаєра або 
в закладі професійного навчання, у якому Ваша дитина 
візьме участь в рамках програми професійної орієнтації. 

Програма професійної орієнтації

• містить аналіз потенціалу і дні знайомства із професіями 

• допоможе Вашій дитині виявити власні здібності і 
професійні інтереси

• познайомить із трудовою діяльністю й різними 
 професійними сферами 

• допоможе визначитися, які професії підійдуть 
 Вашій дитині в майбутньому, а які – ні 



Аналіз потенціалу 
Відкрити таланти 
Професія має приносити задоволення й підходити 
Вашій дитині. Але які здібності й сильні сторони має 
Ваша дитина? Саме це можна виявити під час  аналізу 
 потенціалу. У супроводі педагогічного персоналу Ваша 
дитина сама або в команді шукатиме рішення для 
розв’язання практичних ситуацій, що виникають у 
 повсякденному житті або трудовій діяльності. 

Після цього в рамках підведення підсумків дитина 
 от римає відгук про свої здібності й сильні сторони. 
Ваша дитина дізнається, що вона може робити особливо 
добре і які інтереси в неї є. Можливо, вона відкриє в собі 
і скриті таланти, що зможуть стати вирішальними під 
час вибору майбутньої професії. Поговоріть із дитиною 
про результати!

Ви хочете дізнатися більше про аналіз потенціалу? 
Тоді зверніться до колективу закладу професійного 
 навчання, у якому Ваша дитина візьме участь у програмі 
професійної орієнтації.  



Спробувати себе у професії
Після аналізу потенціалу Ваша дитина знає, які 
сильні сторони вона має. У рамках днів знайомства 
із  професіями вона може зважити, які професійні 
сфери відповідають її інтересам і здібностям. Робота 
з  деревиною чи металом, з людьми чи комп’ютером – 
що приноситиме Вашій дитині радість? Допоможіть 
своїй дитині зорієнтуватися і зробити правильний 
вибір. Відкрийтеся багатоманітності професій. 

Під час знайомства із професіями Ваша дитина в супро-
воді досвідчених інструкторів зможе спробувати певні 
професії «на дотик». У багатьох професійних сферах Ваша 
дитина виготовить виріб, який зможе забрати додому. 
Це мотивує й наповнює гордістю за власні успіхи. 

Під час практичних занять у майстерні Ваша дитина 
регулярно отримуватиме відгуки щодо своїх сильних 
сторін у відповідній професійній сфері і щодо власних 
дій. На підсумковій співбесіді відбудеться спільне 
оцінювання результатів і набутого досвіду й обгово-
рення цілей для подальшої професійної орієнтації. 
На завершення Ваша дитина отримає сертифікат із 
зазначенням професійних сфер, з якими вона ознайо-
милася, та особистих сильних сторін і здібностей. 
Його можна буде додати до заяви на проходження 
практики або отримання професійної освіти.  

Дні знайомства із професіями



Ви хочете побачити, що Ваша дитина робить у рамках 
програми професійної орієнтації?
Поруч із участю у співбесідах під час  аналізу 
 потенціалу або в рамках днів знайомства з 
 конкретними професіями запрошуємо Вас відвідати 
відповідні навчально-виробничі заклади. Можливо, 
буде організовано день відкритих дверей.  Отримайте 
інформацію у школі Вашої дитини або у закладі 
 професійної освіти, з яким співпрацює школа.  

Зверніться до колективу закладу професійної освіти:

Додаткову інформацію про програму професійної 
орієнтації можна знайти тут:

berufsorientierungsprogramm.de/eltern

Frei-/Stempelfeld für den Träger

http://berufsorientierungsprogramm.de/eltern


Ви хочете побачити, що Ваша дитина робить у рамках 
програми професійної орієнтації?
Поруч із участю у співбесідах під час аналізу
потенціалу або в рамках днів знайомства з
конкретними професіями запрошуємо Вас відвідати 
відповідні навчально-виробничі заклади. Можливо, 
буде організовано день відкритих дверей. Отримайте 
інформацію у школі Вашої дитини або у закладі 
професійної освіти, з яким співпрацює школа.  

Зверніться до колективу закладу професійної освіти:

Додаткову інформацію про програму професійної 
орієнтації можна знайти тут:
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