کارآموزی  -آموزش شغلی برای آینده
کار آموزی یک نوع آموزش حرفه ای عملی است که در اتریش مهمترین شکل آموزش حرفه ای محسوب می شود .به
طور متوسط  ۴۰درصد از گروه سنی کارآموزی را انتخاب میکنند .در حال حاضر در اتریش حدود  ۲۰۰دوره های
کارآموزی وجود دارد (برای مثال ،فن آوری فلز ,نجاری ,آشپزی ,خرده فروشی ,مکاترونیک ,دفتردار مرد و یا زن,
فن آوری اطالعات و تکنیک(.
برای آغاز کارآموزی فقط جوانانی واجد شرایط اند که دیگر مشمول آموزش اجباری در اتریش نباشند .دانش پایه ای یا
ابتدایی (به خصوص زبان آلمانی و ریاضیات) بسیار مهم است .مدت زمان دوره کارآموزی  ۲تا  ۴سال است .اکثرا
آموزش های حرفه ای  ۳تا  ۳,۵سال طول می کشند.
کارآموزی نیز آموزش دوگانه نامیده می شود ،چون دوره آموزشی در  ۲مکان آموزشی جداگانه برگزار می شود.
دوره کارآموزی عملی در کارگاه آموزشی توسط آموزش در مدرسه /مکتب حرفه ای عمیق تر و تکمیل تر می شود.

مدرسه/مکتب حرفه ای

کارگاه آموزشی

( ۲۰درصد زمان دوره کارآموزی )




حمایت و ضمیمه آموزشی مربوط به کارگاه
توسط آموزش موضوع های حرفه ای
عمیق تر کردن آموزش عمومی (زبان آلمانی و
ریاضیات و غیره)
آموزش زبان های خارجی (انگلیسی)

( ۸۰درصد زمان دوره کار آموزی )





آموزش تازه ترین روش های فناوری با عمل خود
یادگیری از طریق کار تولیدی
یادگیری با دیگران
اجرا یک شغل مجرب بالفاصله بعد از ختم
کارآموزی

شرکت در مدرسه/مکتب حرفه ای در طول سال (یک یا دو بار در هفته) و یا به عنوان یک دوره
کارآموزی ( هشت تا دوازده هفته در یک قطعه) می باشد .کارآموز در زمان باقی مانده در کارگاه می
آموزد و کار می کند.

چرا یک آموزش حرفه ای را یاد بگیرید ؟
 گواهی کارآموزی برای نو جوانان فرصت های خوب شغلی را در بازار کار فراهم می کند.
 شما هنگام آموزش پول خود را به دست می آورید.
 شما می توانید به زودی اکتساب و یادداری خود را به تجربه کاری تبدیل کنید.
 شما یک آموزش حرفه ای تکمیل دریافت می کنید.
 شما می توانید همزمان سند فراغت دبیرستان /لیسه عالی بعد از سپری کردن موافقانه امتحان
نهایی دبیرستان بدست بیاورید ( مدل  Lehreو ) Matura

ترقی در زندگی شغلی با کارآموزی
پس از اتمام کارآموزی فرصت های زیادی برای نوجوانان جهت رشد و پیشرفت در ادامه آموزش وجود دارد ,بطور
مثال:


بررسی نهایی کارآموزی اضافی در کارآموزی مرتبط



امتحان برای سرپرستی کارگاه



امتحان استادی



دسترسی به دوره های تحصیلی /دانشگاهی



عملکرد مدیریت در شرکت



خودکفایی



امتحان نهایی دبیرستان /لیسه عالی (  Lehreو  ) Maturaیا امتحان حق تحصیلی جهت آغاز تحصیل در یکی
از دانشگاه ها و یا مدرسه های عالی

بخصوص در استانهای غربی و جنوبی ،میتوان دورههای کارآموزی شغلی فراوانی که هنوز آزاد هستند ،پیدا کرد.
در صورت عالقه ،لطفا با مشاورتان در اداره سرویس کار و اشتغال ( )AMSتماس بگیرید.

