Praca dla polskich nauczycieli w Niemczech

Nauczyciele znający język niemiecki mogą liczyć na znalezienie pracy w Niemczech.
Poszukiwani są także korepetytorzy. Bardzo dużo wakatów jest w szkołach we
wschodnich Niemczech blisko granicy z Polską.

Zważywszy, że w Polsce jest sporo germanistów, którzy posiadają także uprawnienia do
nauczania innego przedmiotu, a ponadto wielu nauczycieli biegle władających językiem
niemieckim, warto wybrać się za pracą w charakterze nauczyciela do Niemiec. Nad Renem
wzięcie mają także wszelkiego rodzaju usługi związane z udzielaniem odpłatnych korepetycji.
Niemieccy uczniowie (często o obcych korzeniach - również polskich) coraz gorzej radzą sobie
z nauką, a ich rodziców stać na zatrudnienie prywatnego korepetytora. Warto skorzystać z tej
możliwości zarabiania pieniędzy, a uzyskać można całkiem niezłe stawki.

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego Niemieckie Stowarzyszenie Filologów przestrzega
przed poważnym niedoborem nauczycieli w szkołach niemieckich. Z najnowszych danych
statystycznych wynika, iż w Niemczech aktualnie brakuje blisko 30.000 nauczycieli zarówno w
szkołach podstawowych jak i gimnazjalnych. Dotknięte problemem są przede wszystkim szkoły
gimnazjalne, szkoły średnie oraz szkoły zawodowe. Szczególnie brak nauczycieli zauważa się z
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przedmiotów ścisłych, takich jak: matematyka, fizyka oraz chemia. Niedobór wykształconych
nauczycieli oraz pedagogów występuję zwłaszcza we wschodnich Niemczech, gdzie region ten
słynie z mieszkańców będących już w dużej mierze na emeryturze. Nie ma się co dziwić
takiemu stanowi rzeczy, gdyż wielu ludzi w sile wieku opuściło wschodnie Niemcy w
poszukiwaniu lepszego zarobku za zachodzie kraju. W dobie deficytu nauczycieli kwitnie wręcz
przeciwnie przemysł korepetycji dla uczniów wymagający poświęcenia większej uwagi przy
nauce. W Niemczech szacuje się roczny obrót z zakresu korepetycji z różnych przedmiotów na
ok. dwa miliardy euro! To niebotyczna suma. Na korepetycjach zarabiają zarówno studenci, jak
i nauczyciele. Dla dobrze zorganizowanych korepetytorów oznacza to całkiem niezły zarobek.
Co więcej, w Niemczech istnieją specjalne platformy, które łączą uczniów poszukujących
pomocy z korepetytorami świadczącymi tego typu usługi.

Dla statystycznego niemieckiego rodzica skorzystanie z usług korepetytora to wydatek w
granicach od ok. 100 euro do 120 euro miesięcznie. Zatem na tę usługę stać wielu rodziców.
Biorąc pod uwagę, że korepetytor posiada 15 uczniów, to w skali jednego miesiąca zarabia od
ok. 1.500 euro do 1.800 euro. Warto zatem zastanowić się nad poszukaniem w Niemczech
zleceń w charakterze korepetytora, ponieważ można na tym nieźle zarobić.

Źródło: Na podstawie informacji Niemieckiego Stowarzyszenia Filologów.
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