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•  Założona w 1998 roku. 
•  95 nauczycieli i 1100 uczniów, w tym 650 uczących się zawodu wyłącznie w trybie szkolnym. 
•  Nasze motto: „Każdy młody człowiek chcący nauczyć się zawodu powinien mieć prawo do 

kształcenia zawodowego o najwyższej jakości”. 
•  Praktyczną stronę zawodu uczniowie poznają dwa razy w tygodniu w wysokiej jakości 

przedsiębiorstwach modelowych. 
•  Dodatkowo istnieją 3 firmy uczniowskie: SupERP, Solar Systems, EliSaleDesign. 
•  Szkoła współpracuje z Firmą SAP AG, która jest liderem na rynku firm dostarczających 

oprogramowanie biznesowe. Jest także szkołą pierwszego kontaktu dla innych placówek 
edukacyjnych chcących wprowadzić oprogramowanie SAP. 

•  W roku 2014 jedna z 15 najlepszych szkół w Niemczech (Niemiecka Nagroda dla Szkół). 
 
 



ELINOR-OSTROM-SCHULE 
 

Przedszkole/zerówka (wiek 1 – 6 lat) 

Szkoła podstawowa (wiek 6 – 12 lat) 

Liceum Szkoły średnie 
Świadectwo ukończenia szkoły średniej 

Matura 

Kształcenie zawodowe  
(350 zawodów) 

Uniwersytet Wyższe szkoły 
zawodowe 

 Studia licencjackie i 
magisterskie 

Studia licencjackie i 
magisterskie 

Świadectwo ukończenia szkoły 
zawodowej 

Świadectwo ukończenia 
szkoły zawodowej  

i matura zawodowa* 

System edukacji w Niemczech: 
Nasza szkoła 
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Kształcenie zawodowe (wiek 16 – 19 (25) lat) 

Nasze zawody 

Zawody związane ze sportem 
(pracownicy siłowni i klubów 
fitness, organizatorzy imprez 

sportowych) 
 
 

(ok. 150 uczniów i uczennic) 

Zawód wykwalifikowanego 
pracownika biura (sprzedaż, 

zakup, dział personalny) 
 

(ok. 640 uczniów i uczennic) 

Zawód asystenta w dziale 
informatyki ekonomicznej 

 
(ca. 75 uczniów i uczennic) 

Kształcenie zawodowe 
Centralny egzamin Izby Przemysłowo-Handlowej 

(z maturą zawodową lub bez) 

Kształcenie zawodowe 
Egzamin państwowy 

z maturą zawodową 
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Kształcenie zawodowe (wiek 16 – 19 (25) lat) 

 

• Zawód wykwalifikowanego 
pracownika biura  

• Zawody związane ze sportem 
(system dualny) 

• Zawód wykwalifikowanego 
pracownika biura  

• Zawody związane ze sportem 
(wyłącznie w trybie 

szkolnym) 

• Zawód wykwalifikowanego 
pracownika biura  

• Zawód asystenta w dziale 
informatyki ekonomicznej 

(wyłącznie w trybie szkolnym z 
maturą zawodową)  

Wyższa szkoła 
zawodowa 

Średnia szkoła 
zawodowa 

 

Matura 
 

Matura zawodowa* 

Matura zawodowa* 

Kształcenie zawodowe 

1 rok 
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Klasy wyłącznie w trybie szkolnym  
jako uzupełnienie systemu dualnego 

•  Argumenty ilościowe 
–  Niewystarczająca ilość miejsc na praktyki zawodowe w zakładach pracy 

•  Argumenty jakościowe 
–  Kształcenie zawodowe w zakładach pracy jest częściowo bardzo 

specjalistyczne i podporządkowane pracy w danym zakładzie 
–  Przez outsourcing uczniowie nie mogą być kształceni we wszystkich 

działach zakładu 
–  Połączenie teorii i praktyki często nie funkcjonuje zadawalająco 
–  Europejskie Ramy Kwalifikacji kładą duży nacisk na wiedzę teoretyczną 

przez co system dualny nie jest zgodny z tymi wymaganiami 
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Co jest wyjątkowe w naszej szkole?  
-  Dobrze wyposażone przedsiębiorstwa modelowe zorientowane na praktyczną naukę 

zawodu 

-  Kształcenie zawodowe zorientowane na zapotrzebowania rynku pracy 

-  Najnowsze oprogramowanie (SAP Systems, ARIS) 

-  Formy pracy zorientowane na samodzielną pracę zespołów 

 

 

 

 
-  Trzymiesięczna praktyka w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Polsce lub Finlandii 

-  Równoczesne uzyskanie matury zawodowej i świadectwa ukończenia szkoły 
zawodowej 

-  Kursy wyrównawcze w języku niemieckim, matematyce i języku angielskim 

-  Nowoczesny budynek z Open-Learning-Center (otwarta przestrzeń do 
samodzielnego uczenia się) i kafeteria 

-  Język angielski i język hiszpański jako pierwszy i drugi język obcy 
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Dlaczego korzystamy z oprogramowania SAP? 

•  Nowe technologie znacznie zmieniły wymagania 
dotyczące kwalifikacji pracowników biura 

•  Prawie każde przedsiębiorstwo korzysta z 
oprogramowania biznesowego (programy ERP) 

•  SAP jako lider na rynku wyznacza standardy dla tych 
programów 

•  Kto pozna to oprogramowanie będzie też umiał 
pracować na mniej kompleksowych programach 

•  Lepsze szanse na rynku pracy 
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Co robimy, aby przygotować  
uczniów do tych wymagań?  

Dzisiejsze wymagania  
na rynku pracy 

•  Zorientowanie na proces, 
np. proces od kupna po  
sprzedaż. 
 

  
 
•  Abstrakcyjne sytuacje w  
pracy. Częste operowanie 
symbolami. 

  
 
 
 
•  Samodzielna praca. 
 

Oprogramowanie biznesowe  
także w małych firmach. 

Kształcenie zawodowe naszych 
uczniów jest oparte na 
procesach w zakładzie pracy. 
 
Nasze kształcenie zawodowe 
jest zorientowane na 
rozwiązywanie problemów, 
które mogą pojawić się w firmie. 
Uczniowie regularnie poddają 
refleksji swoje czynności 
związane z pracą.  
 
Uczniowie pracują 
samodzielnie. 

Na lekcjach korzystamy  
z oprogramowania SAP. 
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Czym dziś zajmują się nasi absolwenci? 

Ø  Stałe zatrudnienie w zawodzie wykwalifikowanego pracownika  
  biura   18,7 % 

Ø  Stałe zatrudnienie w innym zawodzie   6,2 % 
Ø  Praca na czas określony   7,2 % 
Ø  Niepewne warunki zatrudnienia   0,5 % 
Ø  Działalność gospodarcza   1,0 % 

 
Ø  Egzamin zawodowy / matura   17,7 % 
Ø  Studia   24,4 % 
Ø  Inne kształcenie zawodowe   3,8 % 
Ø  Dalsze kształcenie / zmiana kwalifikacji zawodowych   1,9 % 
Ø  Praktyka / staż   1,4 %

   
Ø  Bezrobocie   9,1 % 

 
Ø  Urlop wychowawczy   1,4 % 
Ø  Pobyt za granicą   2,9 % 
Ø  Służba wojskowa   0,5 % 
Ø  albo ...   3,3 % 

2014 
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 Przygotowanie do rynku pracy 

•  U nas istnieją wszystkie możliwości: od kształcenia 
zawodowego po maturę. 

•  Intensywne przygotowanie do egzaminów końcowych. 
•  Współpraca z uniwersytetami „Studia dla 

juniorów” (Creditpoints). 
•  Doradztwo zawodowe u ekspertów. 
•  Możliwość uzyskania dalszych kwalifikacji (certyfikat z 

informatyki, certyfikat zrównoważonego rozwoju, certyfikat 
języka angielskiego biznesowego). 
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1. rok 

 
 
 

 
 
 

miesięcznie 
2. rok 3. rok 

Praca w zespołach nad programem 

 Rada pedagogiczna 
Ok. 70 nauczycieli trzyletniej nauki zawodu 

raz na pół roku 

Szkoła jest zorganizowana w zespoły (orientacja na pracę w zespołach) 
 

tygodniowo 

 
Team 1 

 

 
Team 2 

 

 
Team 3 

 

 
Team 1 

 

 
Team 2 

 

 
Team 3 

 

 
Team 1 

 

 
Team 2 

 

 
Team 3 

 
 

Team 1 
 

 
Team 2 

 

 
Team 3 

 

 
Team 1 

 

 
Team 2 

 

 
Team 3 

 

 
Team 1 

 

 
Team 2 

 

 
Team 3 

 
 

Zespół 1 
 

 
Zespół 2 

 

 
Zespół 3 

 

 
Zespół 4 

 

 
Zespół 5 

 

 
Zespół 6 

 

 
Zespół 7 

 

 
Zespół 8 

 

 
Zespół 9 

 

Tylko w 
klasach 
trybu 
wyłącznie 
szkolnego 
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System zarządzania jakością 
•  Certyfikat Zarządzania Jakością (Prof. Rolff, 

Dortmund) 
•  Orientacja na cel 
•  Program zorientowany na pracę w zespole  
•  Kultura feedbacku (informacji zwrotnych) 

(nauczyciel – uczeń, nauczyciel – kierownictwo 
szkoły, rady pedagogiczne) 
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Dziękujemy Państwu za uwagę! 

 
Kletke Möckelmann 

 
Telefon: (030) 42185411 

E-Mail: k.moeckelmann@oszeos.de 


