
1100  TThheesseenn  zzuumm  BBeettrriieebbsspprraakkttiikkuumm

11..  BBeettrriieebbsspprraakkttiikkaa  ssiinndd  iinn  aalllleenn  AAuussbbiilldduunnggeenn  aallss  rreeaalliittäättssnnaahhee  AAuussbbiilldduunnggssaanntteeiillee  oobblliiggaattoorriisscchh  uunndd
mmüüsssseenn  zzuussaammmmeenn  mmiitt  ddeenn  zzuukküünnffttiiggeenn  PPrraakkttiikkaanntteenn//iinnnneenn  ssoorrggffäällttiigg  vvoorrbbeerreeiitteett  uunndd  bbeettrreeuutt  wweerrddeenn..

22..  DDiiee  PPrraakkttiikkaa  ssoolllleenn  eeiinnee  LLaauuffzzeeiitt  vvoonn  mmiinnddeesstteennss  88  bbeesssseerr  1122  WWoocchheenn  hhaabbeenn  uunndd  aamm  bbeesstteenn  zzuumm
EEnnddee  ddeess  ddrriitttteenn  ooddeerr  zzuu  AAnnffaanngg  ddeess  vviieerrtteenn  AAuussbbiilldduunnggssaabbsscchhnniittttss  ppllaazziieerrtt  sseeiinn..

33..  BBeettrriieebbsspprraakkttiikkaa  mmüüsssseenn  mmiitt  ddeenn  IInnhhaalltteenn  ddeerr  AAuussbbiilldduunngg  vveerrbbuunnddeenn  sseeiinn..  EEss  mmuußß  ggeewwäähhrrlleeiisstteett
sseeiinn,,  ddaaßß  ddeerr  BBeettrriieebb  eeiinneenn  qquuaalliiffiizziieerrtteenn  uunndd  mmöögglliicchhsstt  aann  ddeenn  IInntteerreesssseenn  uunndd  LLeerrnneerrffoorrddeerrnniisssseenn
ddeess//ddeerr  PPrraakkttiikkaanntteenn//iinn  uunndd  ddeenn  SScchhwweerrppuunnkktteenn  ddeerr  AAuussbbiilldduunngg  oorriieennttiieerrtteenn  PPrraakkttiikkuummssppllaattzz  zzuurr
VVeerrffüügguunngg  sstteelllltt..

44..  WWäähhrreenndd  ddeerr  BBeettrriieebbsspprraakkttiikkaa  iisstt  eeiinnee  BBeegglleeiittuunngg  ddeerr  PPrraakkttiikkaanntteenn//iinnnneenn  ssoowwoohhll  vvoorr  OOrrtt  aallss  aauucchh
bbeeii  rreeggeellmmääßßiiggeenn  GGrruuppppeennttrreeffffeenn  iimm  BBFFWW  vvoorrzzuusseehheenn,,  uumm  ddiiee  PPrraakkttiikkaanntteenn//iinnnneenn  bbeeiimm  GGeelliinnggeenn  ddeerr
PPrraakkttiikkuummssdduurrcchhffüühhrruunngg  uunndd  bbeeii  eevveennttuueellll  aauuffttrreetteennddeenn  SScchhwwiieerriiggkkeeiitteenn  uunndd  KKoonnfflliikktteenn  zzuu
uunntteerrssttüüttzzeenn..  TTeelleeffoonniisscchheerr  KKoonnttaakktt  iisstt  jjeeddeerrzzeeiitt  mmöögglliicchh..

55..  DDiiee  PPrraakkttiikkaanntteenn//iinnnneenn  ssiinndd  aauuffggeeffoorrddeerrtt,,  ssiicchh  sseellbbssttäännddiigg  uumm  eeiinneenn  PPrraakkttiikkuummssppllaattzz  zzuu  bbeemmüühheenn,,
uunndd  ssiiee  wweerrddeenn  bbeeii  iihhrreenn  BBeemmüühhuunnggeenn  dduurrcchh  BBeewweerrbbuunnggssttrraaiinniinngg  uunndd  EEiinnzzeellbbeerraattuunngg  uunntteerrssttüüttzztt..
JJeeddee//rr  zzuukküünnffttiiggee  PPrraakkttiikkaanntt//iinn  eennttwwiicckkeelltt  eeiinnee  BBeewweerrbbuunnggssmmaappppee  zzuumm  ZZwweecckk  ddeerr  sseellbbssttäännddiiggeenn
PPrraakkttiikkuummssppllaattzzaakkqquuiissiittiioonn..  BBeegglleeiittsscchhrreeiibbeenn  wweerrddeenn  vvoomm  BBFFWW  zzuurr  VVeerrffüügguunngg  ggeesstteelllltt..

66..  JJeeddeemm  PPrraakkttiikkuummssppllaattzz  lliieeggtt  eeiinn  PPrraakkttiikkuummssvveerrttrraagg  zzwwiisscchheenn  ddeemm  PPrraakkttiikkuummssbbeettrriieebb,,  ddeemm  BBFFWW
uunndd  ddeemm//ddeerr  PPrraakkttiikkaanntteenn//iinn  zzuuggrruunnddee..  DDeerr  PPrraakkttiikkuummssvveerrttrraagg  rreeggeelltt  ddiiee  oorrggaanniissaattoorriisscchheenn  uunndd
iinnhhaallttlliicchheenn  RRaahhmmeennbbeeddiinngguunnggeenn  ddeess  PPrraakkttiikkuummss..

77..  SSppeezziieellllee  TTrraaiinniinnggsseeiinnhheeiitteenn  bbeerreeiitteenn  iinn  mmeehhrreerreenn  PPhhaasseenn  aauuff  ddiiee  PPrraakkttiikkuummssppllaattzzaakkqquuiissiittiioonn  uunndd
ddiiee  PPrraakkttiikkuummssdduurrcchhffüühhrruunngg  vvoorr..  VVeerrhhaalltteenn  aamm  TTeelleeffoonn  uunndd  bbeeii  ddeerr  KKoonnttaakkttaauuffnnaahhmmee  mmiitt  ppootteennttiieelllleenn
PPrraakkttiikkuummssbbeettrriieebbeenn,,  VVeerrhhaalltteenn  uunndd  RRoollllee  aallss  PPrraakkttiikkaanntt//iinn  wwäähhrreenndd  ddeess  PPrraakkttiikkuummss  iimm  BBeettrriieebb,,
KKlläärreenn  ddeerr  PPrraakkttiikkuummsszziieellee  ffüürr  PPrraakkttiikkaanntt//iinn  uunndd  BBeettrriieebb,,  SSiinnnn  uunndd  ZZwweecckk  ddeess  PPrraakkttiikkuummss,,  VVeerrhhaalltteenn
bbeeii  KKoonnfflliikktteenn  aamm  PPrraakkttiikkuummssppllaattzz,,  ggeeggeennüübbeerr  MMiittaarrbbeeiitteerrnn  uunndd  KKuunnddeenn  ddeess  BBeettrriieebbss  ssiinndd  wwiicchhttiiggee
TThheemmeenn  zzuurr  BBeeaarrbbeeiittuunngg..

88..  ZZuumm  AAbbsscchhlluußß  ddeerr  PPrraakkttiikkuummss  eerrhhäälltt  ddeerr//ddiiee  PPrraakkttiikkaanntt//iinn  eeiinn  qquuaalliiffiizziieerrtteess  PPrraakkttiikkuummsszzeeuuggnniiss  ddeess
PPrraakkttiikkuummssbbeettrriieebbss,,  uumm  ddiieesseess  bbeeii  ssppäätteerreenn  BBeewweerrbbuunnggssaakkttiivviittäätteenn  zzuurr  VVeerrffüügguunngg  zzuu  hhaabbeenn..

99..  DDaass  AArrbbeeiitteenn  iinn  ddeerr  ÜÜbbuunnggsswweerrkkssttaatttt  bbzzww..  ddeerr  AAuuffeenntthhaalltt  iinn  ddeerr  ÜÜbbuunnggssffiirrmmaa  uunndd  iinn
ffiirrmmeennssiimmuulliieerreennddeenn  PPrroojjeekktteenn  ssiinndd  aallss  ÜÜbbeerrggaanngg  zzuumm  „„EErrnnssttffaallll““   ddeess  PPrraakkttiikkuummss  ffüürr  ddiiee  zzuukküünnffttiiggeenn
PPrraakkttiikkaanntteenn//iinnnneenn  uunnmmiitttteellbbaarr  vvoorr  PPrraakkttiikkuummssaannttrriitttt  bbeessoonnddeerrss  ggeeeeiiggnneett..  EEiinnee  VVeerrggeewwiisssseerruunngg
ddeerr//ddeess  PPrraakkttiikkaanntteenn//iinn    üübbeerr  ddeenn  AAuussbbiilldduunnggss--  uunndd  sseeiinneenn//iihhrreenn  ppeerrssöönnlliicchheenn  LLeeiissttuunnggssssttaanndd
uunnmmiitttteellbbaarr  vvoorr  AAnnttrriitttt  ddeess  PPrraakkttiikkuummss  ssttäärrkktt  ddaass  SSeellbbssttbbeewwuußßttsseeiinn  ddeerr  PPrraakkttiikkaanntteenn//iinnnneenn..

1100..  BBeerreeiittss  bbeeii  ddeerr  SSuucchhee  nnaacchh  eeiinneemm  PPrraakkttiikkuummssppllaattzz  ssoolllltteenn  ssppäätteerree  WWüünnsscchhee  uunndd  MMöögglliicchhkkeeiitteenn
eeiinneess  AArrbbeeiittssppllaattzzeess  iimm  HHiinnbblliicckk  aauuff  rreeggiioonnaallee  BBeessoonnddeerrhheeiitteenn,,  ggeewwüünnsscchhttee  BBeettrriieebbssggrröößßee,,  BBrraanncchhee,,
AAbbtteeiilluunngg..  AArrbbeeiittsssscchhwweerrppuunnkkttee,,  BBeehhiinnddeerrtteennggeerreecchhtthheeiitt  eettcc..  tthheemmaattiissiieerrtt  uunndd  mmiitt  ddeenn  eeiinnzzeellnneenn
PPrraakkttiikkaanntteenn//iinnnneenn  ggeekklläärrtt  wweerrddeenn..  DDiieess  ggiilltt  aauucchh  ffüürr  eevveennttuueellllee  ÜÜbbeerrnnaahhmmeeaauussssiicchhtteenn  nnaacchh  ddeemm
PPrraakkttiikkuumm  bbzzww..  nnaacchh  ddeerr  eerrffoollggrreeiicchheenn  BBeeeennddiigguunngg  ddeerr  AAuussbbiilldduunngg..

DDiieessee  vvoorrllääuuffiiggeenn  TThheesseenn  ssoolllleenn  aallss  GGrruunnddllaaggee  ddiieenneenn  uunndd  zzuurr  DDiisskkuussssiioonn  ddeerr  PPrroobblleemmaattiikk
aannrreeggeenn..
HH..  AArreettzz,,  AAuugguusstt  11999966


