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Kilka słów o Curio
praktijkschool
Breda
Curio praktijkschool Breda to
edukacja wzbogacająca życie.
Oznacza to, że oferujemy
naszym uczniom rzeczywiście
przydatną w życiu naukę. Oprócz
tego przygotowujemy naszych
uczniów do samodzielnej
pracy, mieszkania, spędzania
wolnego czasu i świadomego
obywatelstwa. Bierzemy pod
uwagę rozwój najnowszych
technologii cyfrowych i rozwój w
sferze biznesu. Dzięki temu nasza
szkoła jest gotowa na wyzwania
przyszłości.

W drodze do
samodzielności
w pracy, domu,
spędzaniu wolnego
czasu i świadomego
obywatelstwa
W szkole najważniejsze są dla nas
możliwości uczniów.
Podczas ich kariery szkolnej
kierujemy nimi indywidualnie.
W ten sposób doprowadzamy
do osiągnięcia przez uczniów
maksymalnej liczby celów.
Curio praktijkschool Breda
współpracuje z innymi
podmiotami, tworząc z nimi
szeroką sieć kształcenia, pracy
i opieki. To podejście zapewnia
bogate w powiązania otoczenie
kształcenia.
W klasach w zajęciach
teoretycznych bierze udział
szesnastu uczniów. W zajęciach
praktycznych uczestniczy połowa
klasy.

Dzięki temu każdemu uczniowi
można poświęcić więcej uwagi i
lepiej nim kierować. W szkole uczy
się około 350 uczniów i pracuje w
niej 60 osób.
W naszej szkole bardzo ważną
rolę odgrywają wzajemne
stosunki między uczniami i między
uczniami a nauczycielami.
Opowiadamy się przy tym
za porozumiewaniem się w
sposób, który łączy (Non Violent
Communication). Zdanie uczniów
staje się ciągle coraz ważniejsze.
Również jako zespół opowiadamy
się za ciągłym osobistym
rozwojem. W ten sposób nauka
u nas każdego dnia jest coraz
lepsza.

Do kogo skierowane
jest kształcenie
praktyczne?

Kształcenie praktyczne
kierujemy do uczniów, którzy
pomimo dodatkowych
wysiłków, nie są w stanie
uzyskać dyplomu w
regularnej szkole średniej. O
przyjęciu decyduje Regionaal
Samenwerkingsverband
Breda (Regionalne
Partnerstwo Breda), które
poddaje zgłoszonych
uczniów testom w zakresie
kilku wymagań koniecznych
do przyjęcia do szkoły.

3

Kształcenie
Pierwszy rok nauki:
przyjęcie do szkoły

Szósty rok nauki:
opuszczenie szkoły

W pierwszym roku najważniejsza
jest samodzielność.
Uwagę poświęcamy również
ogólnym umiejętnościom.
Przygotowujemy uczniów do
wyboru na końcu roku szkolnego
odpowiadającego im sektora.
Uczniowie mogą wybrać między:
• Usługami
• Pielęgnacją zieleni
• Techniką
• Opieką i dobrostanem

Nasi uczniowie opuszczają
szkołę po zakończeniu 6. roku
nauki. Po ukończeniu Curio
praktijkschool Breda uczniowie
mają trzy możliwości:
• Pracę w zakładzie
chronionym
• Pracę w zwykłym
przedsiębiorstwie
• Dalszą naukę

Od 2. do 5. roku nauki: praca
w wybranym sektorze
Praca nad samodzielnością
znajduje się również w centrum
uwagi w 2. i 3. roku nauki.
Oprócz tego zajmujemy się
przygotowaniem do pracy.
W 4. i 5. roku nauki koncentrujemy
się na zdobywaniu pracy i
kontynuacji kształcenia. Nacisk
kładziemy na uczenie się
praktycznych umiejętności.
Uczniowie uzyskują wykształcenie,
które odpowiada ich
możliwościom.
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Dodatkowa opieka dla
młodzieży, która nie
znajduje się w grupie
docelowej
Pewna część młodzieży nie
mieści się w grupie docelowej
kształcenia praktycznego. Jednak
ma potrzeby edukacyjne, którym
odpowiada nasza oferta. Również
i tym uczniom Curio praktijkschool
Breda stwarza możliwości
zdobycia zawodu i wzbogacenia
swojego CV. Oznacza to, że
pomagamy im w zdobyciu
odpowiedniej pracy. W tym celu
stworzyliśmy dwie różne klasy:
• NA-ISK (międzynarodowa
klasa przejściowa
doradztwa zawodowego dla
nowoprzybyłych): dla uczniów,
którzy uczęszczali do ISK.
Mogą oni jeszcze przez dwa
lata kontynuować naukę w
Curio praktijkschool Breda.
Najważniejszą sprawą tutaj
jest znalezienie odpowiedniego
zatrudnienia.
• Klasa VAT (związek
zatrudnienia z przyszłością):
dla młodzieży, która nie robi
postępów w obecnej szkole
lub która musi jeszcze zdobyć
wykształcenie w jakimś
obszarze.

Dwuletnia opieka po
ukończeniu szkoły

Kiedy uczeń opuszcza szkołę,
Curio praktijkschool Breda oferuje
jeszcze dwuletnią poszkolną
opiekę. Koordynacją tej opieki
zajmuje się koordynator ds.
opuszczania szkoły.
Utrzymywanie kontaktów z byłymi
uczniami pozwala nam udzielić
im wsparcia również, gdy
opuszczą szkołę. Na przykład,
gdy spotykają się z trudnościami
w pracy.

Wsparcie

W naszej szkole każdy uczeń
każdego dnia otrzymuje nową
szansę. Bardzo ważne jest w tym
odpowiednie kierowanie uczniami.
Mentor regularnie przeprowadza
rozmowy opiekuńcze z uczniami,
za których ponosi
odpowiedzialność. W taki sposób
uczniowie czynią postępy i
dowiadują się, jak wygląda ich
osobisty rozwój. Dwa razy do roku
podczas spotkania zespołu
omawiamy sytuację każdego
ucznia.
Zespół ds. opieki co tydzień
przeprowadza konsultacje. W skład
zespołu wchodzi pracownik
społeczny szkoły, ortopedagog,
kierownik kształcenia oraz
koordynator ds. opuszczania szkoły
i dwóch koordynatorów ds.
wsparcia.
W konsultacjach biorą udział
również: urzędnik gminny
odpowiedzialny za realizację
obowiązku szkolnego, specjalista
ds. szkół średnich z Centrum Dzieci
i Rodziny oraz pediatra. Wokół
Zespołu ds. Opieki istnieje szeroka
sieć organizacji udzielających
pomocy.
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Kolejny krok
Szkoła kształcenia praktycznego dla większości
uczniów to ostatni etap nauki. Uczeń na
zakończenie 6. roku nauki otrzymuje portfolio.
Znajduje się w nim dokument potwierdzający
kwalifikacje praktyczne, dyplom z wynikami
egzaminów, zdobyte zaświadczenia i opisane
dokładnie testy biegłości ze stażu.
Większość uczniów jest w stanie w trakcie
nauki zdobyć uznawane przez
przedsiębiorstwa zaświadczenia:
Pielęgnacja zieleni
• Praca przy pielęgnacji zieleni
Usługi
• Praca w recepcji
• Praca w magazynie szkolnym
Opieka i dobrostan
• Praca przy tradycyjnym sprzątaniu
• Praca przy sprzątaniu mikrowłóknami
• Praca w kuchni
• Praca w placówce (opieki)
Technika
• Praca w branży metalowej
• Praca w branży drzewnej
• Praca w branży rowerowej
Międzysektorowe
• Zaświadczenie o ukończeniu kursu z
obsługi wózków widłowych
• Zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP
Nieliczni uczniowie mają możliwość
uczestniczenia w wewnętrznym kursie
wstępnym. Uczeń wybiera wtedy jeden z
istniejących profili wstępnych.
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Budynek szkoły i dojazd
Curio praktijkschool Breda mieści się w pięknym,
zrównoważonym budynku szkoły przy Frankenthalerstraat 17 w
Bredzie. Do szkoły bez problemu można dojechać autobusem i
rowerem. Specjalnie dla uczniów ułożyliśmy chodnik, by nie
musieli przechodzić przez Frankenthalerstraat.

Staż
Staż stanowi ważną część naszego
programu kształcenia.
Wszyscy uczniowie uczestniczą w
stażach. W czwartym roku nauki
uczniowie rozpoczynają od stażu
wewnętrznego. Podczas tego
stażu uczniowie wykonują zadania
zarówno w przedsiębiorstwie
praktycznej nauki zawodu, jak i w
szkole. Posiadamy w szkole własną
restaurację, magazyn, recepcję,
warsztat rowerowy, zakład
pielęgnacji zieleni i sklep z
artykułami z drugiej ręki, gdzie
uczniowie zdobywają praktyczne
umiejętności.
Od 5. roku nauki staże mają
miejsce poza szkołą. W piątym
roku uczniowie uczestniczą w
stażu przez dwa dni w tygodniu. W
szóstym roku nauki są to trzy dni w
tygodniu.

Przykładami miejsc staży
organizowanych poza szkołą są:
• Sklepy
• Placówki gastronomiczne i
hotelarskie
• Warsztaty
• Magazyny
• Zakład pielęgnacji zieleni
Opiekunowie stażu prowadzą
nadzór i pomagają uczniom.
Uczniowie zdobywają określone
umiejętności, które są im
potrzebne do wykonywania
przyszłego zawodu. Nie bez
przyczyny nosimy nazwę: Curio
praktijkschool Breda (Curio szkoła
kształcenia praktycznego Breda).

Przyszłość
Nasi uczniowie z powodzeniem
zatrudniani mogą być w
zakładach pracy, gdzie wykonuje
się rutynowe czynności i istnieje
wyraźna struktura. Wielu z nich
asystuje pracownikom w sklepach,
placówkach opieki, centrach
ogrodniczych, na budowie,
produkcji czy przy sprzątaniu.
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W praktyce
Nasi byli uczniowie dobrze trafili. Poniżej kilku z
nich opowiada, co robi po ukończeniu Curio
praktijkschool Breda.
Jouke Hoekstra

Leonie Bogers

„Jestem Jouke,
mam 34 lata i
pracuję w BSW
(ATEA). Robiłem
wszystko, co było
potrzebne – od zajmowania się
pakowaniem do pracy w stołówce
zakładowej. Kiedy skończyłem
szkołę kształcenia praktycznego
dostałem pracę w BSW jako malarz.
Po pewnym czasie zająłem się
sprzątaniem. Zajmowałem się tym
dość długo. Usunąłem między
innymi graffiti i opróżniałem kosze
na odpady w centrum miasta. Od
2014 roku pracuję na stacji kolejowej
Breda i obecnie mam własny
zespół, którym kieruję. Naszymi
zadaniami na stacji jest sprzątanie
śmieci i opróżnianie koszy na
odpady. Najlepszy czas w Curio
praktijkschool Breda wiązał się dla
mnie z wymianą i survivalem”.

„Nazywam się
Leonie Bogers,
mam 21 lat. Po
ukończeniu Curio
praktijkschool
Breda mam zamiar uczyć się w
Curio przy Frankenthalerstraat 15
na kierunku Florystyka i Stylistyka.

Corné Verheulen
„Mam 19 lat i
pracuję jako
sprzątacz w
Jumbo”.

Naomi Verschuren
„Mam 21 lat.
Zdobyłam już
dyplom pracownika
logistyki na
poziomie 2. i
pracuję od trzech lat w Gebr.
Versteijnen Group of Logistics BV.
Najczęściej pracuję wieczorami
oraz w nocy i zajmuję się
załadunkiem i rozładunkiem.

Emre Esikli
„Mam 21 lat i
ostatnio zdobyłem
dyplom kucharza
na poziomie 2.
Pracuję obecnie w
kuchni w Dickens & Jones”.

Iris Kloet
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„Mam 19 lat.
Spędziłam bardzo
miłe lata w Curio
praktijkschool
Breda i obecnie
pracuję jako pomocnik woźnego w
Curio”.

Marloes Coremans

Sharona Poorten

31 lat: „Po
ukończeniu szkoły
rozpoczęłam pracę
w Atea (wcześniej
przedsiębiorstwa
BSW). Otrzymałam tu szansę na
rozwój i dalszą naukę. Stamtąd pod
opieką rozpoczęłam pracę w
Amarant. Pracuję tu już od
dziewięciu lat jako asystentka
opiekuna grupy wspólnie
zamieszkujących osób z
niedziedzicznym urazem mózgu i
wielorakimi niepełnosprawnościami.
Mam miłe wspomnienia z okresu
szkolnego w Curio praktijkschool
Breda, gdyż w szkole możesz być
sobą, a uwagę zwraca się na
możliwości, a nie zakazy”.

„Mam na imię
Sharona, mam 26
lat. Po ukończeniu
szkoły kształcenia
praktycznego
rozpoczęłam pracę przy sprzątaniu
w Diamant-groep, gdzie pracuję już
sześć lat. Prawie od trzech lat
mieszkam w Tilburgu”.
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Poznajmy się
Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat szkoły Curio praktijkschool
Breda, skontaktuj się z nami, aby umówić się na spotkanie. Prześlij
e-maila pod adres praktijkschoolbreda@curio.nl lub zadzwoń pod
numer telefonu 0 765 226 030.

Dni otwarte

Sprawdź aktualne informacje na naszej stronie internetowej.

Kontakt

Curio praktijkschool Breda
Frankenthalerstraat 17
4816 KA Breda
076 522 60 30
praktijkschoolbreda@curio.nl
Dołącz do nas na:
curio.praktijkschool
curio.praktijkschool
curio.nl/praktijkschool

