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KÜNYE

Sevgili öğrenciler,

Meslek Eğitimi Macerası

JUMİNA dergisinin yeni sayısının
nihayet sizin elinizde olmasına seviniyorum. Çünkü derginin bu sayısı sadece
sizin için ve anne ve babalarınız için
hazırlandı. Yeni derginin amacı, meslek
seçimi sürecinde bulunan öğrenciler ile
hangi mesleği seçeceğine karar vermiş,
ancak bu hedefe nasıl ulaşacağını
bilemeyen öğrencilere yardımcı olmak
için hazırlandı. Derginin bu sayısı
ayrıca, seçtikleri mesleğe ulaşmak için
gitmesi gereken yolları tanıyan, ancak
bu yolda kendilerine destek olabilecek
tüm imkanlardan henüz yararlanmamış
öğrenciler için de hazırlanmıştır.
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Bir mesleğe karar vermek, kolay bir
iş değildir. Bunu en iyi bilen yine
siz kendinizsiniz. Çoktan meslek
hayatına başlamış olan insanlardan
bazıları, bir mesleğe karar vermenin
kendileri için de ne kadar zor olduğunu
unutmuşlardır. Çünkü meslek hayatına
başlamadan önce meslek hayatında
insanı nelerin beklediği bilinemez. Ama
bu konuda daha fazla güven ve açıklık
kazanmak için birçok imkanlar vardır.
Eğitimi verilen meslekler hakkında
bilgi almak için kitap ve dergilere
bakabilirsiniz. Bu dergilerden birini
şu anda elinizde tutuyorsunuz. Bu çok
iyi. Ama bunun dışındaki imkanları

da kullanın. Anne ve babanızla,
öğretmenlerle, arkadaşlarınızla ve iş
sahibi insanlarla konuşun. İş Ajansı’nın
Meslek Bilgilendirme Merkezi’ni (BİZ)
ziyaret edin. Meslek Bilgilendirme
Merkezi’nde meslek eğitimi, meslek
seçimi ve başvuru konusunda her türlü
bilgiyi aynı çatı altında bulabilirsiniz.
İnternete girebilirsiniz. İnternette,
nasıl bir meslek sahibi olunabileceği
konusunda bilgiler vardır. İnternette
mesleklerle ilgili bilgilerin yanısıra,
hangi yeteneklerin ve ilgi alanlarının
hangi mesleğe uygun olduklarını
gösteren testler de vardır.
Ama öncelikle: İş Ajansı’nın meslek
danışmanları ile bağlantı kurun. Meslek
danışmanları ile görüşmeye anne ve
babanızla, tek başınıza gelin, ama mutlaka gelin. Sizin meslek danışmanlığı
ile bağlantı kurmanızı kolaylaştırmak
amacıyla meslek danışmanlığı ile
görüşme bu sayının ana konusu olarak
seçildi. Siz de hemen göreceksiniz: Meslek danışmanlığı ile ilişki
kurmak kolay değildir ve ilk danışma
görüşmesi randevusu almak için de
değişik yollar vardır. Ve kesinlikle
emin olabilirsiniz: Bu hizmetlerin tümü
ücretsizdir, çok ilginçtir ve hatta sizin
de hoşunuza gidebilir. Çünkü meslek
danışmanları sizi ciddiye alacaklardır.

Meslek danışmanları
konularına hakim
olup, iş ve meslek
eğitimi yerleri
konusunda geniş
bilgi sahibidirler. Bu
nedenle size Offenbach İş Ajansı meslek danışmanlarını
yakından tanıtmak istiyoruz.
Sizin hangi yöne gideceğiniz sorusuna
anne ve babalarınız ile birlikte yanıt
bulmanız gerekir. Meslek danışmanları,
nasıl bir meslek sahibi olunur, bu yolda
hangi imkanlar ve engeller vardır, hangi fikirler gerçekçidir, hangi fikirlerin
gerçekleşmesi mümkün değildir, hangi
meslekler vardır ve hangi meslekler
gelecek şansı sunmaktadır, sorularına
yanıt verebilirler.
Eğer bu özel sayı sizin “Evet, ben
meslek danışmanlığına gideceğim”
kararına varmanızı sağlarsa çok güzel
bir şey olur.
İş Ajansı sizin ziyaretinizi beklemektedir.
Ursula Sacher
Offenbach İş Ajansı Yönetim Kurulu
Başkanı

İş Ajansı’nda meslek eğitimi. Neden olmasın?
Merhaba Artur, meslek
eğitimi yerini nasıl buldun?

benim çok hoşuma
gidiyor.

Artur Diener: Bu uzun bir hikaye. Ben Mühlheim’deki FriedrichEbert-Schule’de orta okulu bitirdim.
Okuldan sonra 30’un üzerinde
başvuru mektubu gönderdim ve
sadece red cevabı aldım ve tamamen moralim bozuldu. Okulu bitirip
diplomamı almıştım, ama meslek
eğitimi yeri bulamıyordum.

Anladığımız
kadarıyla senin bir konuda
uzmanlaşmadan
önce değişik
Artur Diener (solda) röportaj sonrası Mehmet Turan
bölümlerdeki
işlere göz atmak ve Mehmet Ceylan ile birlikte
imkanın var.
yapılması gerektiğini daha iyi
Bugüne kadar senin en
bilirdim ve daha önceden meslek
çok hoşuna giden bölüm
danışmanlığına giderdim. Böylece
hangisi?
bu kadar strese girmezdim.
En çok benim hoşuma bölüm,
karşılama bölümü oldu. Karşılama
Son bir soru daha: Senin
bölümü insanların işsiz olarak ya
öğrencilere tavsiyen nedir?
da iş arayan olarak kayıt oldukları
Çok sayıda başvuru mektubu yazın,
ilk yer. Ben burada bilgilerin bir
ama mutlaka zamanında, düzenli
kısmını toplayıp, daha sonra ilgili
ve eksiksiz yazın. O zaman mutlaka
bölümlere gönderiyorum.
olur.

O zaman ne yaptın?
Meslek danışmanlığına başvurmaya
karar verdim. Aynı gün bir kez daha
Meslek Bilgilendirme Merkezi’ne
gittim. Orada açık meslek eğitimi
yerlerine bakmak istiyordum, İş
Ajansı’nın İnsanları İş Piyasasına
Kazandırma Hizmetleri Elemanı
aradığını gördüm. Ben hemen
başvurdum ve alındım. İşte o zaman
içim rahatladı.
İşin hoşuna gidiyor mu?
Tamamen. Burada mükemmel bir
ekipte çalışıyorum, yaptığımız iş
çok yönlü ve meslek eğitimi yapan
gençlere herşeyin nasıl açıklandığı

Yani, sen bir bakıma İş
Ajansı’nı temsil eden kişisin.
Evet, öyle diyebiliriz.

Artur, sana meslek
eğitiminde başarılar diliyoruz.

Dergimiz hakkında ne
düşünüyorsun?
Keşke bu dergiye daha önceden
sahip olsaydım. O zaman ne

Röportaj Mathilden-Schule JUMİNARedaksiyonu tarafından yapıldı.

Staatliches Schulamt für den Landkreis
und die Stadt Offenbach am Main
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JUMİNA
nedir ve öğrenciler JUMİNA’yı nasıl geliştirdi.
Bildiğiniz gibi JUMİNA, meslek eğitimi
yerlerine başvuru alıştırmaları, motivasyon
Proje yonetimi
geliştirme alıştırmaları, meslekleri tanıma,
yoğun mesleğe yönlendirme, “Meslek
Eğitimi Macerası dergisini hazırlayan
JUMİNA Redaksiyonu, Bo-Haftaları,
meslek eğitimi rehberleri, meslek eğitimi
fuarları, veli çalışması, sosyal ve mesleki
becerilerin geliştirilmesine yönelik film,
yemek pişirme, tiyatro ve tasarım projeleri, öğrenci portfoliosu, okullarda JUMİNA
Kulüpleri ve v.s. demektir.
Ama bunun yanısıra bir de bizim büyük gurur duyduğumuz bir başka bir JUMİNA var:
● 2006’dan beri JUMİNA meslek eğitimi rehberimiz Nadia
Boharja, Hessen Başbakanı Roland Koch tarafından Hessen
Etkililiğin ve Verimliliğin Ölçülmesi Stratejisi Gençlik Danışma
Kurulu üyeliğine seçildi. Nadia, Başbakan Koch ile Etkililiğin
ve Verimliliğin Ölçülmesi Stratejisi Konferansı’na danışmanlık
yapacak. Hessen Etkililiğin ve Verimliliğin Ölçülmesi Stratejisi
Konferansı Hessen Eyalet Hükümeti’nin bir girişimi. Konferansın
amacı, uzun dönemde ökolojik, sosyal ve ekonomik stratejiler
geliştirmek. Nadia, Hessen Eyaleti Yabancılar Meclisleri Birliği
(AGAH) tarafından konferans için üye olarak önerildi.
(Nadia hakkında daha fazla bilgi 16. Sayfada)

BILDUNG

Proje yonetimi
CGIL - Bildungswerk e.V.
Centro di Cultura e Formazione
Henschelstraße 11
60314 Frankfurt am Main
Tel 069 72 39 28
Fax 069 72 49 20
E-Mail: Info@cgil-bildungswerk.de
www.cgil-bildungswerk.de
Partnerler
JUMİNA Offenbach ve Offenbach Bölgesi Milli
Eğitim Müdürlüğü, Offenbach İş Ajansı ile
Offenbach Belediyesi tarafından desteklenmektedir.

Diğer destekçiler
Bugünkü 9d sınıfı bu sertifika ile gurur duyuyor.

● Ludwig-Dern-Schule 8d sınıfı, Hessen Eyaleti
Başbakanı Roland Koch’un himayesinde Hessen Eyaleti
ve Robert-Bosch-Vakfı tarafından düzenlenen “Biz de
Konuşuyoruz” adlı yarışmada üçüncülük ödülünü kazandı.
Yarışmaya gönderilen projenin adı “Pizza-Yuvarlak Bir
şey” idi.
Tebrik ediyoruz.
(Proje hakkında daha fazla bilgi 18. Sayfada)

Offenbach Uzmanlar Kurulu üyeleri, esnaf ve
sanatkarlar odaları, yerel firmalar, MainArbeit,
sendikalar ve göçmen dernekleri

Proje ekibi
Franco Marincola,
Proje Koordinatoru,
CGIL-Bildungswerk e.V.
Elisabetta Fortunato und
Vicky Pompizzi, JUMİNA
İletişim bilgileri
JUMINA Büro 1
Schillerschule
Goethestraße 107 – 109
63067 Offenbach
Tel 069 80 65 - 2245
Elisabetta Fortunato,
0178 523 91 88
elisabetta_fortunato@yahoo.de
Vicky Pompizzi,
0178 523 91 08
vicky.pompizzi@web.de
Domenico Visciani,
0160 4411647
domenico-visciani@arcor.de
Alica Hickl
Tel 069 80 65 22 45
alica.hickl@yahoo.de

Hessen Başbakanı Roland Koch ve Hessen Çevre Bakanı Silke
Lautenschläger, Gençlik Danışma Kurulu’nun yeni üyelerini basın
mensuplarına tanıtıyorlar.

● Meslek eğitimi rehberlerimiz Sergio, Tamara ve Lucinda Federal Hükümet’in Göçmenler, Mülteciler ve Uyum
Sorumlusu Prof. Dr. Maria Böhmer’in daveti üzerine Berlin’e
giderek, “Gençlik ve OKULEKONOMİ Diyalog İçerisinde”
sempozyumunda çerçevesinde düzenlenen “Gençlik
OKULEKONOMİ’ye - OKULEKONOMİ de Gençlik’e Soruyor:”
Göçmen Kökenli Gençleri Mesleğe Yönlendirme İmkanları”
konulu açık oturumuna katıldılar. Sempozyum Almanya
Başbakanı’nın himayesinde düzenlendi.
Tebrik ederiz.
(Rehberlerimiz hakkında daha fazla bilgi 16. Ve 17. Sayfalarda)

Meslek yönüne doğru bakış: Rehberlerimiz Brandenburger Tor’un
önünde

JUMINA Büro 2
Koordinasyon Merkezi VBO
Luisenstrasse 16
63067 Offenbach
Tel 069 66 96 87 53
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Offenbach İş Ajansı
hakkında bazı bilgiler
● İş Ajansı’nın ana görevi

nedir?
İş Ajansı’nın görevleri arasında
meslek danışmanlığı yapmak,
meslek eğitimi yeri ve iş yerleri bulmak, meslekte ilerleme ve
kendini mesleğinde geliştirmeye
yönelik eğitim hizmetleri, işsizlik
parası ödemeleri, iflas parası, kısa
süreli çalışma parası ödemeleri yer
almaktadır.

●

İş Ajansı’nın sorumlu
olduğu yerler nerelerdir?
Offenbach, Rodgau, Rödermark, Dietzenbach, Heusenstamm, Seligenstadt, Mainhausen, Hainburg, Mühlheim ve Obertshausen.

●

İş Ajansı’nda hangi
bölümler var?
İş Ajansı’nda Meslek danışmanlığı,
iş arayanlar için iş bulma servisi,
işçi arayan işverenler için işçi bulma servisi, Meslek Bilgilendirme
Merkezi (BİZ), tıp ve psikolojik
servis gibi uzmanlık servisleri,
işsizlik parası ödemeleri, iflas
parası, ve kısa süreli çalışma parası
ödemelerinden sorumlu servisler
gibi bölümler vardır.

● İş Ajansı’nda kaç kişi
çalışıyor?
444 kişi

● Her yıl kaç gence meslek
eğitimi veriliyor?
Yaklaşık 5-7 gence meslek eğitimi
veriliyor.

● Şu anda İş Ajansı’nda

meslek eğitimi yapan kaç
genç var?
18

● Offenbach İş Ajansı’nda

hangi dalda meslek eğitimi
yapılabilir?
İnsanları İş Piyasasına Kazandırma
Hizmetleri Elemanı

● Açık meslek eğitimi yerleri hakkında nereden bilgi
alınabilinir?
www.jobboerse.arbeitsagentur.de internet sitesinden

● Başvuru için herhangi bir
süre var mıdır?
Başuru için herhangi bir süre yoktur,
başvuru her zaman mümkündür.

Meslek Eğitimi Macerası

Meslek eğitimine giden yol İş Ajansı’ndan
THS’den iki öğrenci, meslek eğitimi yeri arayan gençlerin meslek danışmanı ile
görüşmek için nasıl randevu almaları gerektiğini öğrenmek için Offenbach’taki İş
Ajansı’nı ziyaret ettiler. Onların haberini burada okuyabilirsin:
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Offenbach Meslek Bilgilendirme Merkezi (BiZ)
Meslek Bilgilendirme Merkezi (BİZ) meslek eğitimi hakkında bilgi almak isteyen herkes için önemli bir yer.
Genellikle önce bütün sınıf arkadaşlarınla beraber ve okulunun meslek danışmanı eşliğinde Meslek Bilgilendirme Merkezi’ne gidersin. Ama daha sonra tek başına da Meslek Bilgilendirme Merkezi’ne giderek,
tüm meslekler ve açık meslek eğitimi yerleri hakkında bilgi alabilirsin. Meslek Bilgilendirme Merkezi’nde
her zaman sana yardımcı olabilecek meslek danışmanları vardır. Ve en güzel olanı: Hayalindeki meslek ile
ilgili bilgileri bilgisayarda araştırıp, kağıda basabilirsin. Hemen Meslek Bilgilendirme Merkezi ‘ni ziyaret et!
Meslek Bilgilendirme Merkezi’nde
bize eşlik eden meslek danışmanı
Bayan Brigitte Vennhof-Eichel’den
bir soru formu ve iki adet dosya
kağıdı aldık. Bayan VennhofEichel bize Meslek Bilgilendirme
Merkezi’nin ne olduğunu açıkladı.
Bir süre sonra da bilgisayarların
bulunduğu İnternet odasına geçtik. Orada herkes bir bigisayarın
başına geçti ve İnternette www.
planet-berufe.de internet sitesini
bulduk. Herkes bu sitede, meslek
seçim programıyla hangi mesleklerin kendisine uygun olduğunu
araştırdı. Kendimize uygun mesleği
bulduktan sonra bu meslekle ilgili
bir videofilm izledik.
Mathildenschule BO-Sınıfı Meslek Bilgilendirme Merkezi’nde bilgi topluyorlar.

Monika Stissi

Meslek Bilgilendirme Merkezi güzeldi. Orada internette meslekler
hakkında çok şeyler öğrendik. Şimdi
benim bu konuya bakışım değişti.
Meslek Bilgilendirme Merkezi’ni ziyaret etmeden önce yönetici olmak
istediğimi biliyordum, şimdi perakende ticaret dalında yönetici gibi
değişik meslek dalları olduğunu da
biliyorum. Ayrıca hangi mesleklerin
kendimize uygun olduğunu gösteren
bir meslek seçim testi de yaptık. Bu
testin sonucu beni çok şaşırttı, çünkü
test benim için en uygun mesleğin
cenaze kaldırıcısı olduğunu gösterdi.
Hakikaten bu benim için bugüne kadar
hiç düşünmediğim bir meslek.
Nuriye Uzan
Meslek
Bilgilendirme
Merkezi’ni ziyaret çok yararlı oldu.
Özellikle değişik mesleklerle ilgili videofilmler çok ilginçti. Bu ziyaret sırasında
benim için çok yararlı bilgiler edindim.
Meslek Bilgilendirme Merkezi’ni çok iyi
buluyorum ve orasını mutlaka yeniden
ziyaret edeceğim.
Mediha Suljevic

Meslek Bilgilendirme Merkezi’nde
meslek eğitimi borsasını ziyaret ettik. Bu, yeni firmaları tanımak için çok
iyi bir fırsat. En çok hoşumuza giden
Görüşme Rehberi oldu. Görüşme
Rehberi’ni firmaları ziyaret ettiğimizde
de kullanabiliriz.
Pascal Krug
ve Hüseyin Demirci
Meslek Bilgilendirme Merkezi’nde bazen Bayan Sacher’e de rastlayabilirsiniz.

BİZ hakkında bilgiler
Açık olduğu zamanlar:
Pazartesi:
7:30-16.30 saatleri arasında
Salı:
7:30-16.30 saatleri arasında
Çarşamba:
7:30-12.30 saatleri arasında
Peşembe:
7:30-18.00 saatleri arasında
Cuma:
7:30-14.00 saatleri arasında
Adres:
Domstraße 72
63067 Offenbach
Tel 069 - 829 97 - 442
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Meslek danışmanları kendilerini tanıtıyorlar
Bir meslek danışmanı bir öğrencinin hayatında çok önemli bir rol oynayabilir. Bu nedenle bir
öğrencinin gittiği okuldaki meslek danışmanının kim olduğunu ve meslek seçiminde kendisine
nasıl destek olduğunu bilmesi çok önemlidir. Federal İş Ajansı’na bağlı Offenbach İş Ajansı’nda,
Offenbachlı öğrencilere uygun meslek eğitim yeri bulmalarına yardımcı olan bay ve bayan toplam 8
meslek danışmanı çalışıyor. Meslek danışmanlarını yakından tanıyalım:

Ulrike Kelepouris (41),
U 24 Ekibi Yöneticisi

Ekip Yöneticisi
Meslek Danışmanlığı ve İş Bulma U 25

Meslek Eğitimi Macerası: Bayan
Kelepouris, ne zamandan beri
meslek danışmanları ekibinin
yöneticiliğini yapıyorsunuz?
Ulrike Kelepouris: 2005 yılından beri
MEM: Ondan önce?
U.K.: 1996 yılından beri Offenbach’ta meslek
danışmanı olarak çalışıyorum. Daha önce de
Mannheim’da meslek danışmanlığı dalında okudum. Ama hemşire ve hostes olarak da çalıştım.
MEM: Yani okulun bitiren bir gencin
ilk mesleğinin mutlaka hayallerindeki mesleğin olması şart değil.
U.K.: Hayır. Bir genç meslek eğitimi sırasında
bu mesleğin hoşuna gitmediğini tespit edebilir.
Bu mutlaka gencin meslek seçiminde yanlış
karar verdiği demek değildir, gencin hayatındaki
gelişmeler ve değişiklikler buna neden olmuş

danışmanlık yapıyorsunuz?
B.V.-E.: Ben, Mathildenschule, EdithStein-Schule ve Marianne-FrostigSchule’de görevliyim.
MEM:
Bir
danışma
görüşmesinde
neler
yapıyorsunuz?
B.V.-E.: İlk danışma görüşmesinde benim için önemli olan, gencin ne istediğini
öğrenmektir.
Daha sonra
Benim tavsiyem
genç
ile
b
i
r
b
i
r
i
m
Kendi yolunuzu kendiniz çizin ve geniş bilgi edinin. Benim uzun
ize
güven
yıllara dayanan tecrübeme göre –ben 35 yıldan beri bu işi yapıyorumher gence uygun bir mesleğin olduğunu biliyorum. Ancak kendine duyduğumuz
ortam
uygun mesleği bulmak uzun sürebilir. Ancak sabırlı olmaya değer. bir
y
a
r
a
t
m
aya,
Kendinize uygun bir meslek bulduğunuzda elinizde meslek hayatına
onu
beniyi bir başlangıç için sağlam bir temel var demektir.

MEM: Bayan Venhoff-Eichel,
mesleğinizin en çok hoşunuza
giden yanı nedir?
Brigitte Venhoff-Eichel: Mesleğimin
en güzel yönü, gençlerle ilgilenmek,
onların mesleğe ilk adımlarında onlara
eşlik etmek ve onların şahsi gelişmelerini
izleyebilmektir.
MEM:
Hangi
okullarda

Sandra Fürndörfler (30),
Meslek danışmanı

Geschwister-Scholl- und GewerblichTechnische-Schule in Offenbach,
Hermann-Hesse-Schule in Obertshausen

MEM: Bayan Fürndörfler, bir
danışma görüşmesinde sizin için
nönemli olan nedir?
Sandra Fürndörfler: Benim için önemli
olan, genç ile onun ilgi alanları ve yetenekleri,
karne notları, boş zaman etkinlikleri, hobileri
ve yaptığı stajlar hakkında konuşarak, gencin
becerilerinin neler olduğunu öğrenmektir.
MEM: Öğrencilere nasıl
danışmanlık yapıyorsunuz?
S.F.: Öğrencilerin ne istediklerini ve hangi
mesleklerin kendilerine uygun olduğunu bulmaya çalışarak onlara danışmanlık yapıyorum.
MEM: Nerede danışmanlık
yapıyorsunuz?
S.F.: Ben, Offenbach Geschwister-SchollSchule ile Gewerblich-Technische-Schule ve

olabilir.
birlikte çalışmanın temelidir. Bu nedenle de
MEM: Peki bu duruma rağmen
düzenli oalarak JUMİNA toplantılarına katılıyorum.
meslek eğitimini mutlaka bitirmek
Çünkü bu toplantılar sadece okullarda değil, gçmi gerekir?
men derneklerinde de yapılıyor. Velilerle ilk ilişki
U.K.: Bana göre bir insanın başladığı bir işi
kurulduktan sonra, velilerin okullarda veya meslek
mutlaka bitirmesi gerekir. Bu da o gencin sabırlı
danışmanlığı merkezimizde yapılan toplantılara
ve tahammüllü bir insan olduğunu gösterir.
çocuklarıyla birlikte katılmaları ihtimali daha
MEM: Meslek danışmanlığı ile
yüksek oluyor. Bu da beni çok sevindiriyor.
şahsen
görüşmenin
Benim tavsiyem
sizce önemi
nedir?
Gençlere benim tavsiyem, okulu bitirir bitirmez hiç vakit
U.K.: Bunun
çok büyük önemi kaybetmeden hemen meslek eğitimine başlamalarıdır. Bu,
vardır. Bu özellikle zamanında bir meslek eğitimi yeri aramak ve zamanında
göçmen kökenli başvuruda bulunmak demektir. Meslek seçimi ve meslek
aileler ile karşılıklı eğitimi yeri arama konusunda velilerin rolü büyüktür. Velilerin
yardımıyla herşey daha kolay olur.
güven içerisinde
imle birlikte düşünceler geliştirmeye ve
kendi başına hareket etmesini sağlamaya
çalışıyorum.
MEM: Meslek eğitimine giden
ideal bir yol var mıdır?
B.V.-E.: Burada söz konusu olan her
genç için ona uygun bir yol bulmak hissidir. Ama meslek eğitimine giden birçok
yol vardır, örneğin dolambaçlı yollar da
vardır. Ancak bir konuda eminim: Herkes
için kendine uygun bir hedef vardır.
A.A.:
Bir
danışma
görüşmesinde genel olarak
neler oluyor?
B.V.-E.: Ben kız ve erkek öğrenciler ile
tek başına ve şahsen görüşüyorum ve bazı
durumlarda da öğrencilerin velileri ile de
konuşuyorum.

Brigitte Venhoff-Eichel (57),
Meslek Danışmanı

Mathildenschule, Edith-Stein-,
Käthe-Kollwitz- ve
Marianne-Frostig-Schule

Obertshausen Hermann-Hessen-Schule’de
S.F.: Karnelerini yanlarında getirmeleri her
danışmanlık yapıyorum.
zaman iyi olur. Böylece öğrenci hakkında
MEM: Meslek danışmanlığı
bir fikir edinebilirim. Ayrıca staj belgelerini
görüşmesine gelecek gençlerden
de yanlarında getirmelerinde yarar vardır.
neler bekliyorsunuz?
Ben zaten şahsen okullara gitmeyi tercih
S.F.: Önemli olan öğrencilerin görüşmeye
ediyorum. Okullarda öğrencilere daha kolay
hazırlıklı olarak gelmeleridir. Öğrencilerin bana
ulaşabiliyorum ve doğrudan Meslek Seçim
meslek seçimi konusundaki düşüncelerini
Planı ile çalışabilirim.
söyleyebilmeleri
gerekir.
Benim tavsiyelerim
MEM:
Görüşmeye
gelirken
Bana göre öğrencilerin kendilerine uygun bir meslek
öğrencilerin
eğitimi yeri arama sürecine anne ve babalarının da katyılımı
yanlarından
sağlamaları önemlidir. Bu neddnle gençlerin anne ve babaları
neler
ile konuşmaları, onlara ne yapmak istediklerini söylemeleri ve
getirmeleri
onların tavsiyelerine kulak vermeleri gerekir. Zaten çocu
gerekir?

Meslek Eğitimi Macerası
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Bu üç meslek danışmanı halen görevlidirler:
· Wolfgang Leppin ve Bernd Filla-Lise mezunları ve yüksek öğrenim yapmak isteyenler için danışmanlar
· Michael Winter, Meslekî Rehabilitasyon danışmanı
(Öğrenme zorluğu olan çocukların gittiği okullardan da sorumludur)

Meslek danışmanlarıyla iki gün birlikte çalışmadan sonra mutlu yüzler:
(soldan sağa: Bayan Bayer (THS), Nadia Belkasmi, Sakia Ceayumi, Samira Taijou, Bayan Fuhrmann ve Bayan Fortunato (JUMİNA)

Eva Fuhrmann (57),
Meslek Danışmanı

Ernst-Reuter-Schule in Offenbach,
Friedrich-Ebert-Schule in Mühlheim ve GeorgKerschensteiner-Schule in Obertshausen
MEM: Bay Völker, 1989
yılından beri meslek
danışmanı oalarak
çalışıyorsunuz. İşinizi seviyor
musunuz?
Helge Michael Völker: Elbette. Bu
süre içersinde 3 binden fazla öğrenciye
danışmanlık yaptım. Her seferinde
danışma görüşmesi farklıydı. Zaten

MEM: Bayan Fuhrmann,
meslek danışmanlığında sizin
için önemli olan nedir?
Eva Fuhrmann: Danışmanlıkta
güven çok önemlidir. Ben öğrencinin ilgi
alanlarını, kişiliğinin önemli yanlarını
öğrenmek isterim. Ayrıca birlikte
ulaşmak istediğimiz hedefler konusunda
anlaşmamız gerekir.
MEM: Bunun avantajları nedir?
E.V.: Her iki tarafında yapılan anlaşmaya
uyması gerekir. Bu hep ulaşılmak
istenilen hedeflere ulaşmayı, hem de
bu yolda ne kadar yol aldığımızı kontrol
etmeyi kolaylaştırır.
A.A.: Bu hedefler hangileridir?
E.V.: Ulaşılabilecek hedefler. Bu
nedenle gençlerin okulun bitmesin-

okulu bitirdikten sonra tek hedefim
meslek danışmanı olmaktı.
MEM: Siz hayallerinizdeki
mesleğe kavuştunuz. Gençlerin hayallerindeki mesleğe
kavuşmalarına nasıl yardımcı
oluyorsunuz?
H.M.V.: Önemli olan önce genç ile
görüşmem.
Sadece onunla görüşerek
Benim tavsiyem
bu gencin ne
istediğini ve
Ben gençlerin hayallerindeki mesleği edinmek için herşeyi meslek konuyapmaları gerektiğine inanıyorum. Ama bu aynı zamanda, sunda neler
gençlerin bu konuda yoğun çaba göstermelerini ve meslek düşündüğünü
seçimi konusunda zamanında fikir edinmelerini gerektirir. Ama öğrenebilirim.
istediğiniz mesleğe ulaşamazsanız bile yılmayın, aksine önceden MEM:
hangi alternatif mesleklerin söz konusu olabileceğini düşünün. Danışma

karşılıyorlar?
den bir buçuk yıl önce hangi mesleği
E.V.: Veliler benim kendilerine telefon
seçecekleri konusunda karar vermeleri
etmeme seviniyorlar.
gerekir.
MEM: Nerede danışmanlık
MEM: Danışmanlık yaptığınız
yapıyorsunuz?
gençlerle ne kadar yakından
E.V.:Offenbach Ernst-Reuter-Schule,
ilgileniyorsunuz?
Mühlheim Friedrich-Ebert-Schule ile
E.V.: Çok yakından. İşimi severek
Obertshausen Georg-Kerchensteineryaptığım için, işime çok zaman
Schule’de danışmanlık yapıyorum.
harcıyorum. Bazen akşamları evden
velilere telefon
ettiğim günBenim tavsiyem
lerde oluyor.
MEM: VeMeslek söz konusu olduğunda benim için bir tek doğru vardır:
liler sizin
Meslek söz konusu olduğunda hayallere yer yoktur, sadece hedefler
kendilerine vardır. Bu nedenle gençlerin zamanında kendi kendilerine, hedeflertelefon
ine nasıl ulaşmak istediklerini sormaları gerekir. Ama hangi mesleği
etmenizi
edinmek istedikleri konusundaki soruların „Bu benim hakikaten
nasıl
ulaşabileceğim bir meslek hedefi mi?“ sorusuyla başlaması gerekir.
görüşmesinde neler
öğreniyorsunuz ve danışma
görüşmesi nerede yapılıyor?
H.M.V.: Benim için önemli olan,
karşımda oturan gencin nelere
ilgi duyduğunu ve yeteneklerini
öğrenmektir. Bu konu benim için şu
anda iş piyasasındaki durumdan daha
önemlidir. Ben okulun son iki sınıfındaki
öğrencilere danışmanlık yapıyorum,
onlarla meslekler ve hangi mesleği edinmek istedikleri konusunda konuşuyorum.
Öğrencilerin istek ve arzularının ne
olduğunu öğrenmek istiyorum.
MEM: Nerede danışmanlık
yapıyorsunuz?
H.M.V.: Offenbach’taki Schillerschule,
Bachschule ve Theodor-HeussSchule’de danışmanlık yapıyorum.

Helge Michael Völker (48),
Meslek Danışmanı

Schillerschule, Bachschule,
Theodor-Heuss-Schule
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Meslek Danışmanı – Arkadaşın ve Yardımcın!
Bir meslek eğitimi yeri arıyorsun ve bunu yalnız başına başaramayacağını düşünüyorsun?
Ne yapman gerektiğini tam olarak bilemiyorsun? Cesaretini kaybetme, çünkü sana yardımcı
olabilecek insanlar vardır. Offenbach İş Ajansı meslek danışmanları sana meslek eğitimi yeri
ararken yardımcı olmaktadırlar. Bunu da başarıyla yapmaktadırlar.
Çünkü onların sloganı “Meslek Danışmanı – Arkadaşın ve Yardımcın!” dır.
Başrollerde

“Sempatik bir
insana benziyor”

„Saat 8 oldu. Acele
etmeliyim“

Bay Völker

Pascal K.

Hüseyin D.

Michel D.

Bay Völker, pazartesi günü sabah Schillerschule’ye
gitmek üzere yoldadır. Bay Völker bugün okulun yeni 8.
sınıf öğrencilerini ziyaret edecek. Çok önemli bir gün.

Bay Völker, okulun öğrenci işleri bürosunda Okul Müdür Yardımcısı Bayan Bezler tarafından
karşılanıyor. “Geldiğinize sevindim. Öğrencimiz Hüseyin sizi sınıfına götürecek.”

“A
Be nlatt
lki ıkla
son rı
ç
gid ra on ok ilg
eri u z inç
m. iya .
”
ret
e

Sınıf öğretmeni Bay Schurig, Bay Völker’in ziyaretine seviniyor. “Sınıf öğrencileriyle beraber sizin ziyaretiniz nedeniyle hazırlık yaptık. Öğrenciler meslek eğitimi konusunda hazırlık
yaptılar.

“Benim görevim siz öğrencilere danışmanlık yapmak ve sizinle birlikte bir meslek eğitimi yeri
bulmak. Okuldaki danışma saatleri içerisinde bana veya Domstrasse 68 numaradaki meslek
danışmanlığı merkezine gelebilirsiniz. Ben sizin için başvuru formlarını da yanımda getirdim.

Pascal ve Hüseyin hemen
başvuru formunu inceliyorlar. “O, ne kadar çok soru
var!
“Bay Völker’in söylediklerini duydun. Bu başvuru
formu olmaksızın bize
danışmanlık yapamaz.
“İyi ki, başvuru formunu
birlikte doldurabiliriz.”

Bu arada Michel bilgisayarın başına geçip, meslek eğitimi yapılabilecek meslekler listesini
incelemektedir. 400’ün üzerinde meslek var! Bu işin içinden nasıl çıkabilecek? Onun aklına
birdenbire bugün tekrar JUMİNA-Eğitim günü olduğu gelir. Yani, hiç gecikmeden oraya.

Meslek Eğitimi Macerası

“Merhaba Bayan Hickl. Meslek danışmanı geçen hafta bizim sınıftaydı. Kendisi internette
bir yeterlilik testi olduğunu söyledi. Test çok iyiymiş. Testi tanıyor musunuz?” “Tabii ki testi
tanıyorum. Senin kastettiğin testin adı Meslek-Dünyası. Önce içeriye gel!”

Hüseyin Bay Völker’in
okuldaki danışma saatine gider. “İyi günler Bay
Völker! Dün sabah bizim
sınıfımıza
gelmiştiniz.
Kısa bir süre sonra Meslek
Eğitimi
Merkezi’nde
Meslek Eğitimi Borsası
yapılacağını
söylediniz.
Bana bunun tam tarihini
söyleyebilir misiniz? “Elbette, ama önce içeriye
gel!”

Hüseyin önce borsaya
katılan firmaların listesini
inceler. “Hangi firma ile
başlayayım? Belki önce
Picard firmasına gidebilirim.”
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“Önce www.planet-berufe.de internet sitesine gidiyorsun. Orada sol tarafta MeslekDünyası başlığı var. Bu başlığa tıkladığın zaman programa girmiş oluyorsun. Soruları
yanıtladığın zaman senin güçlü yanlarına ve ilgi duyduğun konulara uygun mesleklerin
listesine ulaşabilirsin.

İki hafta sonra Meslek Eğitimi Merkezi’nde Meslek Eğitimi Borsası açılır.

Obertshausen’da deri çanta üreticisi Picard firmasında meslek eğitimi yapan çırak,
firmadaki çeşitli meslek eğitimi imkanları hakkında bilgi veriyor. “Döşemeci ve
çantacı, tamamen ayrı özel meslekler.” Hüseyin henüz kuşkulu.
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Michel, Bayan Hickl’in tavsiyesi üzerine, meslek danışma görüşmesi için randevu almak
üzere okuldan sonra doğrudan Domstrasse 68 numarada bulunan İş Ajansı’na gider.

İş Ajansı’nın girişindeki görevli çok canayakın. Görevli Michel’in öğrenci kimliğini gördükten sonra ona üçüncü kattaki karşılamabürosuna gitmesini söyler.

Karşılama bürosunun müdüresi Bayan Pitters, Michel ile önce çeşitli konuların konuşulduğu
ayrıntılı bir görüşme yapar. Görüşmenin sonunda Bayan Pitters Michel’e, “Önümüzdeki günlerde bir mektupla, meslek danışmanı ile meslek eğitimi görüşmesine davet edileceksiniz” der.

Bu arada Pascal, Meslek Danışmanlığı Merkezi’nde Bay Völker ile yapacağı meslek eğitimi
görüşmesine hazırlandı. Pascal, okul karnelerinin fotokopilerini, katıldığı JUMİNA-Çalışma
Grupları belgeleri ile staj belgelerini de yanın aldı. Meslek danışma görüşmesine davet
mektubunu da unutmadı. Babası da ona eşlik ediyor. Bay Völker, Pascal’ın velilerini de
görüşmeye davet etti.
“P
da asca
ru nışm l be
ne p ver a fo nim
içi denl en ö rmu ziyar
e
n
n
e
iyi ben ğren u h timd
bir de d ciler eme en
haz anış den n d sonr
ırlı ma bir old a
i
k
u
yap görü si. B ab şme u
ild si
im
.”

Danışma görüşmesi 215 numaralı odada yapılacak. Offenbach’taki okulların hepsinde 9 danışmanın görev
yapması nedeniyle burada diğer okullardan da tanıdık öğrencilere rastlamak mümkün. “Merhaba Pascal,
nasılsın?” “İyiyim, teşekkür ederim. Şimdi meslek eğitimi danışma görüşmem var.” “Başarılar dilerim!”
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Pascal: “Baba, sana göre benim güçlü yanlarım neler? “Sen insanlarla birlikte olmayı seviyorsun ve konuları güzel açıklayabiliyorsun. Ayrıca düzenli bir insansın, annen ve ben
sana güveniyoruz.”

“Görüşme şu şekilde: Önce hangi konuları konuşacağımıza karar vereceğiz. Pascal’ın durumunda olduğu gibi konumuz meslek eğitimi yeri aramaksa, o zaman onun hangi okulu
bitireceğine ve ilgi alanlarının neler olduğuna bakacağım. Ondan sonra birlikte bir hedef
tespit edip, katılım anlaşmasını belirleyeceğiz. Bu anlaşmada atılacak tüm adımlar ve yerine
getirilmesi gereken tüm görevler yer alacak.”

Bay Völker, Pascal ile yaptığı ilk görüşmeden sonra onun için meslek eğitimi yapabileceği ilginç
bir meslek dalı arıyabilir. ”Eğer Pascal bu kişisel özelliklere sahipse ve ortaokulu bitirirse onun
için perakendeci satış elemanı uygun bir meslektir. Offenbach’ta perakende sektöründe halen
açık meslek eğitimi yerleri var. Onun için hemen meslek eğitimi için başvurabilir.

“Pascal, halen açık olan
meslek eğitimi yerleri
listesini aldın. Hemen
başvur. Çünkü çırak olarak
alınma şansın çok yüksek.
Sana başarılar diliyorum.”

Hüseyin de Meslek Danışmanlık Merkezi görevlisinin yardımı ile meslek eğitimi yeri
arayışında epey ilerleme kaydetti.

Ya Michel? Michel okuldan sonra eve geldiğinde Meslek Danışmanlığı Merkezi’nin
görüşme davetini nihayet posta kutusunda bulur.

Biz de sadece “Tebrikler” diyebiliriz!
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Rehberler ve veliler diyaloğu

Başarılı JUMİNA-Meslek Eğitimi Rehberleri projesinin arkasında başarılarıyla gurur duyan veliler va

Magdelena Gren, 17 yaşında, Theodor-Heuss-Schule, Polonyalı
ve annesi Dorota

Nadia Boharja, 16 yaşında, Edith-Stein-Schule, 9. Sınıf AlmanFaslı ve annesi Christine

Tamara Vollmer, 17 yaşında, The
annesi Regina Bastian

Magdalena: Sana ilk kez JUMİNA’dan söz ettiğimde ne
düşündün?
Anne: Aslında işyerimde ilk kez JUMİNA Projesi’ni duymuştum.
Ama hemen hemen aynı zamanda senin de projeden haberin oldu
ve hemen sen de katılmak istedin. Bu benim çok hoşuma gitti
Magdalena: Neden?
Anne: Sen bu projede sadece diğer insanlarla ilişki kurmayı,
yaratıcı ve üretken olmayı öğrenmedin. Senin boş zamanlarını
nerede öncelikle kimlerle birlikte geçirdiğini bilmek beni çok
rahatlattı.
Magdalena: JUMİNA’daki çalışmam bende değişikliğe yol
açtı mı?
Anne: Evet açtı. Sen şimdi daha önceki zamanlara göre daha
güvenilir bir insansın. Ayrıca şimdi meslek eğitimi yeri arama ve
eğitim sistemi hakkında daha fazla bilgi sahibisin. Bu bilgilerle
diğer öğrencilere de yardım edebilirsin.
Magdalena: Benim böyle angajman göstermem seni sevindiriyor?
Anne: Bu mutlu ve gururluyum. Meslek Eğitim Macerası
dergisinin daha önce çıkan sayılarını da tekrar tekrar okuyorum ve
her seferinde dergilerde senin adını görünce seviniyorum.

Nadia: JUMİNA hakkında ne düşünüyorsun?
Anne: Başlangıçta proje hakkında fazla bilgim yoktu. Ama ben genellikle
herşeye açık bir insan olduğum için proje hakkında internette bilgi topladım.
Nadia: Sonra?
Anne: Başından itibaren projeyi çok ilginç buldum. Proje hakkında seninle
konuştukça da projeyi daha fazla beğenmeye başladım.
Nadia: Proje sırasında neler değişti?
Anne: Ben seni izledim ve senin nasıl cesaretle ve doğrudan düşüncelerini
savunmayı öğrendiğini gördüm. Bu çok güzel bir şey. Bu nedenle bir
JUMİNA etkinliği olduğunda oraya gitmek için kendi özel randevularımızı
bile erteliyoruz.
Nadia: Benim Hessen Etkililiğin ve Verimliliğin Ölçülmesi Stratejisi
Gençler Danışma Kurulu üyeliğine seçilmem konusunda ne düşünüyorsun?
Anne: Bunun senin için çok büyük bir şans olduğunu düşünüyorum.
Çünkü senin nasıl büyük bir angajmanla çalıştığını biliyorum. Senin bu yolla
bazı şeyleri harekete geçirebileceğini düşünüyorum.
Nadia: Benim mesleki geleceğim konusunda senin arzuların nelerdir?
Anne: Sana öncelikle senin seve seve çalışacağın ve kendini
geliştirebileceğin bir meslek sahibi olmanı diliyorum. Ayrıca senin
JUMİNA’dan ayrılmamanı ve JUMİNA’da çalışmaya devam etmeni diliyorum.

Tamara: JUMİNA Projesi’nden ilk
Anne: Bana ilk kez JUMİNA Proje
bu yana herhalde iki yıl geçti.
Tamara: Peki JUMİNA Projesi ha
Anne: Senin diğer gençlerle fikir
JUMİNA Projesi’ne aktif olarak katı
olduğunu görüyorum. Ayrıca senin
göstermen beni mutlu ediyor.
Tamara: Diğer veliler için tavsiye
Anne: Diğer velilerde çocuklarına
teşvik etmelidirler.
Tamara: JUMİNA’da çalışmamda
görüyor musun?
Anne: Evet, başka kültürlerden in
yardım etmeye hazır olman, sana to
daha güvenli hareket etmeni sağlad
Tamara: Bu çalışmanın başka ava
musun?
Mutter: Tabii ki. Gönüllü olarak h
başvurduklarında şansları da yükse
vermektedirler.

Tobias Hause Dergi Kapak
Resmi Yarışması’nı kazandı
Karar vermek çok zor oldu. Ama
sonunda Ernst-Reuter-Schule’den
Tobias Hause, JUMİNA-Dergi Kapak Resmi Yarışması’nı kazandı.
Tobias’a yarışmayı kazandığı
haberini verdiğimizde, “Ben
kapak resmi ile Offenbachlı genç
erkek ve kızların Meslek Eğitimi
Macerası dergisinin baş aktörleri
olduğunu anlatmaya çalıştım”
dedi.
9. sınıf öğrencisi Tobias’ı en
çok sevindiren nokta ise, kendi
orijinal resmi ile kendi resminin

bulunduğu dergiyi Sanat ve
Tasarım Okulu’nun başvururken,
başvuru dosyasına koyabilecek
olması. Dergi Kapak Resmi
Yarışması’na JUMİNA-Sanat
Öğretmeni Bayan Gabriele
Gottron’un yönetiminde ERS,
Schillerschule ve Mathildenschule öğrencileri katıldılar.
Tobias’ı tebrik ediyor ve kendisine
başarılar diliyoruz.
Resimde Tobias (solda) ve yarışmaya
katılan diğer öğrenciler resimleri ile
görülüyor.
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ar. Bu velilerden bazılarını size tanıtmak istiyoruz.

eodor-Heuss-Schule, Alman, ve

Mehmet Ceylan, 16 yaşında, Mathildenschule, 9. Sınıf, Türk ve
annesi Leyla

Enes Etemovic, 16 yaşında, Ernst-Reuter-Schule, babası ve
annesi Senad ve Bisera

k defa ne zaman haberin oldu?
esi’nden söz etmenin üzerinden

Mehmet: JUMİNA senin için ne ifade ediyor?
Anne: Bana göre JUMİNA gençlere destek, onlara meslek eğitim yeri arayışı ve
başvurularda değerli önerilerde bulunmak, meslek eğitim yeri için başvuru dosyasını
hazırlamak ve onları meslek eğitimi iş görüşmesine hazırlamak anlamına geliyor.
JUMİNA sayesinde sen de BMW’de otomobilmechatronikeri olarak meslek eğitimi
yeri buldun.
Mehmet: Bu nedenle benimle gurur duyuyor musun?
Anne: Evet, seninle gurur duyuyorum. Senin hatta üç meslek eğitim yeri imkanın
vardı ve sen üç yer arasında seçim yaptın. Bu hem senin hem de benim için çok güzel
bir duyguydu.
Mehmet: JUMİNA’ya katılmam ben de bir değişikliğe neden oldu mu?
Anne: Bana göre oldu. Senin kendine güvenin arttı. Şimdi kendine daha fazla
güveniyorsun. Sen şimdi kardeşin için çok önemli bir örneksin. Bu benim çok hoşuma
gidiyor.
Mehmet: JUMİNA’nın sana ne yararı oldu?
Anne: Büyük bir rahatlama. Ben sana meslek eğitim yeri başvurularında yardım
etmek isterdim, ancak bunun için benim Almanca bilgim yeterli değil. Bu nedenle
JUMİNA’nın olmasına çok seviniyorum. Benim seni elimden geldiği kadar desteklemeye çalışmam senin için ne ifade ediyor?
Mehmet: Bu bana büyük destek veriyor. Ve sorunlarım olduğunda seninle her zaman
sorunlarım hakkında konuşabilmem benim için çok önemli. Sana çok teşekkür ederim.

Enes: Size ilk kez JUMİNA’dan söz ettiğimde ne düşündünüz?
Anne ve baba:Önce neden söz ettiğini anlamadık. Daha sonra bu
konuda bilgi aldık ve JUMİNA’nın ne olduğunu öğrendiğimizde, biz
de senin JUMİNA Porjesi’ne katılmanı istedik.
Enes: Neden?
Anne ve baba: JUMİNA senin için iyi bir proje. Sadece, sana
daha sonra meslek eğitim yeri başvurularında ve ilerideki meslek
hayatında yarar sağlayacak çok sayıda sertifika alman nedeniyle
değil. JUMİNA’ya katılman sana diğer insanlarla ilişki kurman ve bu
ilişkileri geliştirmen konusunda da yardımcı oluyor.
Enes: JUMİNA’ya katılmamdan bu yana ben de değişiklik oldu mu?
Anne ve baba: Başlangıçta olmadı. Ama zamanla sen de
değişiklikler oldu. Diğer öğrencilerle buluşacağın zaman hep
sevinçliydin.
Enes: JUMİNA size neler getirdi?
Anne ve baba: JUMİNA bize de çok şey kazandırdı. Biz dokuz
yıldan beri Almanya’da yaşıyoruz. Sırbistan’daki okul sistemi
buradakinden tamamen farklı. Senin JUMİNA’daki çalışman sayesinde Alman eğitim ve meslek eğitimi sistemi hakkında bigi sahibi
olduk. Bu bilgilerle şimdi senin küçük kardeşlerini okullarında daha
iyi destekleyebiliriz.

akkında ne düşünüyorsun?
r alışverişinde bulunmanın ve
ılmanın senin için çok yararlı
n diğer öğrenciler için angajman

elerin nelerdir?
a JUMİNA Projesi’ne katılmaya

an bu yana bende değişiklikler

nsanlarla ilişkilerin ve başkalarına
oplum içerisinde emin ve kendine
dı.
antajları olduğuna inanıyor

hizmet verenlerin, bir yere
ek olur. İşverenler bu konuya önem

İkinci JUMİNA Kulübü açıldı

Offenbach’taki ikinci JUMİNA-Kulübü Ernst-Reuter-Schule’de, yapılan konuşmalar, müzik ve konuklara sunulan içeceklerle açıldı. Kulüp, meslek eğitimi konusunda daha fazla bilgi almak isteyen tüm öğrenciler için bir buluşma ve bilgilenme merkezi olacak. Açılış toplantısında JUMİNA-Rehberlerin JUMİNA konseptini başarıyla sunmaları, kulübün hemen çok sayıda
üye kazanmasını sağladı. 7 bH sınıfından Alex Papadokulos ve Elena Machau şimdiden çok seviniyorlar: “Burada ilginç bir program bizi bekliyor.”
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Pizza, Pizza
Pizza yapalım ve ödül kazanalım? Evet bu mümkün. Ludwig-Dern-Schule 8d sınıfı “Pizza-Yuvarlak Bir şey” projesi ile Robert-Bosch-Vakfı tarafından düzenlenen “Biz de Konuşuyoruz”
adlı yarışmasına katıldı ve Hessen çapında üçüncülük ödülünü kazandı. İşte bu başarının
öyküsü:
Bütün dünyada
sevilen Pizza Margherita

Pizza tarifimiz
(Tobias, Enid, Mohamed, Younes ve Marc)

Meşhur Pizza Margherita yaklaşık 100 yıl önce Kraliçe
Margherita’nın onuruna Napoli’de doğdu. Pizzanın
malzemeleri kırmızı domatesler, beyaz mozzarella (peynir) ve yeşil fesleğen İtalyan bayrağının renkleridir.

Okul için pizza yapımı
Bir hafta boyunca matematik dersimiz yoktu. Bu harikaydı. Bir hafta
süreyle lezzetli pizzalar hakkında o
kadar çok konuştuk ki, Lisa’nın canı
pizza yemek istedi. Çarşamba günü
kendimiz okulda öğle yemeği için
pizza yapmaya karar verdik.
Laura, Fatma ve Lisa

Pizza afişi yapımı
Proje haftasının ilk gününde grup
olarak bir afiş yaptık. Afişte bizim
en sevdiğimiz pizzaların tarifleri
yer alıyordu. Herkesin en sevdiği
pizzanın başka olduğunu gördük.
Bazıları pizza hamurunu severken,
diğerleri pizza hamurunun ince
olmasını tercih ediyor. Afişimizi
bitirdikten sonra afişi sınıfta gösterdik.
Steven ve Ismail

Pizzacı “Luigi”
de workshop çalışması
İlk olarak ellerimizi iyice yıkadık. Şef Claudio, bize
pizza hamurunun nasıl yoğrulduğunu ve üstüne
malzemelerin nasıl konulduğunu gösterdi. Daha
sonra ben de kendi pizza hamurumu yoğurdum ve
yuvarlak hale getirdim. Sonra da pizzanın üstüne
domates salçası, peynir ve jambon koydum. Bu
benim en çok sevdiğim pizza. Pizzanın sadece
elektro fırında pişmesi gerekiyordu. Sonra da
pişirdiğimiz pizzayı yedik.
David

Önce hamuru yoğurun...

sonra üstüne domates salçası dökün

malzemeleri ekleyin ve pizza hazır.

Afiyet olsun.
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15

Danışma Soru Formu – Meslek danışmanıyla görüşmeye giriş kartın
İster okul üzerinden isterse servis merkezi üzerinden olsun, danışma soru formunu doldurmadan meslek danışmanından
randevu alamazsın. Bu nedenle soru formunu itinayla doldur. Burada sana soru formunu nasıl dolduracağını göstermek
istiyoruz. Ve soru formunu zamanında meslek danışmanlığına göndermeyi unutma.

Ve her zaman yararlı:
Meslek eğitimi imkanları
konusunda internette
araştırma yapmak için bazı
önemli internet bağlantıları:

· www.arbeitsagentur.de,
İş Borsası, meslek eğitimi yerleri
· www.offenbach.ihk.de,
Eğitime devam imkanları, Online
açık meslek eğitimi yerleri

Başka fikirlere ihtiyacın var mı?

İşte Offenbach ile Offenbach’ın 50 kilometre çevresindeki yerlerde ortaokul mezunu gençler için 53 meslek eğitimi dalının listesi.
Berufe mit Menschenkontakt
- Friseur/-in
- Fachverkäufer/-in im Nahrungsmit
telhandwerk
- Verkäufer/-in
- Florist/-in
- Fachkraft im Gastgewerbe

Berufe in der Baubranche
- Maurer/-in
- Beton- und Stahlbetonbauer/-in
- Straßenbauer/-in
- Rohrleitungsbauer/-in
- Dachdecker/-in
- Zimmerer/-in
- Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/-in
- Glaser/in

Berufe mit Schwerpunkt Lebensmittel
- Koch/Köchin
- Bäcker/-in
- Konditor/-in
- Fleischer/-in
- Hauswirtschafter/-in
- Restaurantfachmann/-frau
- Fachkraft im Gastgewerbe

Berufe mit Schwerpunkt Gestaltung
- Florist/-in
- Gärtner/-in
- Friseur/-in
- Maler und Lackierer/-in
- Steinmetz und Steinbildhauer/-in
- Raumausstatter/-in

Grüne Berufe
- Gärtner/-in (Fachrichtung: Baumschule,
Garten- und Landschaftsbau, Ziefplanzen, Friedhofsgärtnerei)
- Pferdewirt/-in
- Florist/-in

Berufe mit Schwerpunkt Metall
- Metallbauer/-in
- Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, 		
Heizung und Klimatechnik
- Zentralheizungs- und Lüftungsbauer/-in
- KFZ-Servicemachniker/-in
- Konstruktionsmechaniker/-in

- Anlagenmechaniker/-in
- Werkzeugmechaniker/-in
- Teilezurichter/-in
- Karosserie- und 			
Fahrzeugbaumechaniker/-in
- KFZ-Lackierer/-in
- Maschinen- und Anlagenführer/-in
- Zweiradmechaniker/-in
Berufe mit Schwerpunkt Holz
- Zimmerer/-in
- Parkettleger/-in
- Bodenleger/-in
- Fachkraft für Möbel-, Küchen- und 		
Umzugsservice
Weitere Berufe
- Chemiker/-in
- Chemiebetriebsjungwerker/-in
- Verfahrensmechaniker/-in
- Gebäudereiniger/-in
- Fachlagerist/-in
- Servicefachkraft im Dialogmarketing
- Oberflächenbeschichter/-in
- Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r

· www.lehrstellen-im-handwerk.
de, Rhein-Main Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın meslek eğitimi ve staj
yerleri borsası, Meslek eğitimi yeri
arama
· www.meinestadt.de,
Belediyelerdeki meslek eğitimi
yerleri
(Federal İş Ajansı işbirliği ile)
· Senin ilgi duyduğun firmaların
internet siteleri
Ve tabii ki:
· www.berufenet.arbeitsagentur.
de,
Mesleklerle ilgili bilgilere kolay
ulaşma
· www.planet-beruf.de,
Berufe-Universum sitesinde yer
alan “Yeteneklerini Test Et” başlıklı
programm

CGIL – Bildungswerk e.V.
CGIL – Eğitim Merkezi
Henschelstraße 11
60314 Frankfurt am Main
Tel 069 72 39 28
Fax 069 72 49 20
E-Mail: Info@cgil-bildungswerk.de
www.cgil-bildungswerk.de

JUMINA Büro 1
Schillerschule
Goethestraße 107 – 109
63067 Offenbach
Tel 069 80 65 - 2245
Elisabetta Fortunato, 0178 523 91 88
elisabetta_fortunato@yahoo.de
Vicky Pompizzi, 0178 523 91 08
vicky.pompizzi@web.de

JUMINA Büro 2
Koordinasyon Merkezi
Luisenstrasse 16
63067 Offenbach
Tel 069 66 96 87 53
Fax 069 66 96 87 50
Cosetta.zorko@cgil-bildungswerk.de

Federal İş Ajansı
Offenbach İş Ajansı
Domstraße 72
63067 Offenbach
Çağrı merkezi:
01801-555 111

