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Meslek hayatına ilk adımınız
Sevgili öœrenciler,
içinizden kim yeni bir bilgisayarın hayalini kuruyor
veya yeni £ık kıyafetler için para biriktiriyor? Tabii ki,
yeni bir bilgisayar ve £ık kıyafetler için paraya ihtiyacınız var. Ancak sizin de bildiœiniz gibi, en geç
motosiklet veya araba ehliyetinizi yaparken, sadece
Euro’nun önemli olmadıœını anlıyorsunuz. Ehliyet
almak için okuyup öœrenmek zorunda olduœunuzu
da farkediyorsunuz. Sadece öœrenerek hedefimize
ula£abilirsiniz.
Bir de kendiniz deneyin: Meslek eœitimine ba£larken
de aynı durumdasınız. Sadece büyük ilgi göstererek, yeni £eyler öœrenmeye istekli olduœunuzda, i£
dünyasının kapıları size açılıyor. Meslek eœitiminde
Gerhard Grandke
size verilen görevleri ya tek ba£ınıza ya da i£ arkada£larınızla birlikte ba£arıyla yerine getirin. Sadece
bu £ekilde meslek eœitimi sırasında yeteneklerinizi daha da geli£tirebilirsiniz.
Biz Offenbach’ta size güveniyoruz! Biz meslek eœitimine ba£layan her gencin
eœitimin sonunda bir mesleœe sahip olmasını destekliyoruz. Burada sizin
Alman, ætalyan, ya da Türk pasaportlu olmanız hiçbir önem ta£ımıyor. Meslek
eœitimi en iyi ve en güvenli yoldur. Meslek eœitimini ba£arıyla tamamladıktan
sonra, kendinize bir gelecek kurmaya ba£layabilir ve kendi ayaklarınız üzerinde durursunuz. Ve sizin geleceœiniz bizim için de büyük önem ta£ımaktadır.
ﬁehrimizdeki tüm i£verenlerin mesleki
bilgisi yüksek, yetenekli ve iyi yeti£mi£
uzman insanlara ihtiyaçları vardır.
Bu nedenle Offenbach’ta çok sayıda
firma ile kurumun “Uzmanlar Kurulu” adı
altında biraraya gelmelerini çok olumlu
buluyorum. Bu kuruldaki firma £efleri
kendi aralarında fikir alı£veri£inde bulunuyorlar. Uzmanlar Kurulu, Sanayi ve
Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar
Odası, Çalı£ma Ajansı ve diœer ortaklarla birlikte çalı£ıyor. Uzmanlar Kurulu size
Die Offenbacher Expertenrunde
doœrudan destek olup, meslek eœitimi
konusunda bilgilendirme bro£ürleri de hazırlıyorlar. Benim size tavsiyem:
Meslek eœitimi ile ilgili tüm bilgilerden yararlanın!
Anne, babanız ve ailenizden diœer büyüklerle meslek seçimindeki istekleriniz
hakkında mutlaka konu£un. Onlara meslekle ilgili planlarınızdan söz edin. Size
uygun bir mesleœi seçmeniz konusunda size yardımcı olabilecek birçok ki£inin
olduœunu göreceksiniz. Sizin sadece cesaret edip, onlara bu konuda sorular
yöneltmeniz gerekir. Sizin mutlaka, önünüzdeki engellerle dolu yolu ba£arıyla
sonuna kadar gideceœinizden emin olmanız gerekir.
Sizlere önümüzdeki yıllarda meslek eœitiminiz sırasında ba£arılar diliyorum.
Meslek eœitimini ba£arıyla tamamladıœınız zaman kendinizle övünebilirsiniz.
Gerhard Grandke
Offenbach Belediye Ba£kanı
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Sabır ve azimle ba£arıya
Ders yılının sonu yakla£ıyor. Yaz tatiline sadece birkaç hafta kaldı. ÷œrencilerin bir kısmı için ders yılının son haftaları, hayatlarındaki son okul
günleri olacak. Bu öœrencilerin önünde bundan sonra meslek hayatı var.
Okulda geçirilen uzun yıllardan
sonra sizler için de “hayatın zor
yanı” ba£lıyor. Okulun bitmeden önce, meslek eœitimi yeri
bulmak için çevrendeki firmalara ba£vur. ÷imdi, daha önceden sadece deneme olarak
yazdıœınız ba£vuru mektubunu
ciddiyetle yazmanız, ba£vuru
dosyanızı ciddiyetle hazırlaGisela Steen
Susanne Grünleitner
nanız gerekiyor. Okulun bitmesi ve meslek eœitimine ilk adımı
atmakla, sizin hayatınızda da
yeni bir dönem ba£layacak.
÷imdi sizin önünüzde okul
döneminden tamamen farklı bir
dönem var. æçinizden birçoœun
içini korku kaplıyor. Tabii, sizin
kar£ı kar£ıya bulunduœunuz
durum sizin için de büyük bir
Gaby Gottron
Gudrun Bayer
sınavdır. Okul hayatından meslek hayatına geçi£ sizin için kolay olmayacaksa da, hepiniz için geçerli olan bir
nokta var. O da, meslek eœitiminizi mutlaka tamamlamanız gerektiœidir. Ne kadar
güç olursa olsun, siz bunu ba£aracak güçtesiniz. Michaela’nın okul hayatı ile
meslek hayatı arasındaki farklarla ilgili dü£üncelerini a£aœıda okuyabilirsiniz:

“æ£ yerindeki staj benim için okulda geçirdiœim zamandan daha heyecanlıydı. Yeti£kinlerin i£ dünyasına bir göz atmak çok ho£uma gitti.
Ancak bir i£ yerinde yapılan üç haftalık bir stajın doœrudan meslek
hayatının günlük akı£ı ile kar£ıla£tırılamayacaœını dü£ünüyorum. Meslek
hayatı tamamen farklı. Çünkü yıllarca bir i£ yerinde çalı£mak ve hemen
hemen her gün aynı i£leri yapmak, okulda yeni bir £eyler öœrenmekten
tamamen farklı.
Ayrıca öœrencilerin i£lerini kaybetmek gibi bir korkuları yok. Öœrenciler
kendilerine bir hedef seçip, bu hedefe yönelik olarak çalı£abilirler.
Öœrenciler okuldaki ba£arılarına, yani karnedeki notlarına göre, kendi
ilgi duydukları alanlara yönelebilir ve gelecekteki mesleklerini kendi ilgi
alanlarına göre seçebilirler.
Ancak yeti£kin bir insan olarak bir i£in varsa, eœer i£inden de memnun
deœilsen, i£ini ve mesleœini deœi£tirmek için çok geç olabilir. Bir öœrencinin, kendisine uyan bir mesleœi seçmek için daha fazla zamanı ve
imkanı olduœunu dü£ünüyorum. Bu nedenle okul hayatının meslek
hayatına oranla daha fazla avantajlı olduœunu sanıyorum”.
Michaela Stoeckel
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Projeye katılanlar
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CGæL Eœitim Merkezi’nin
(CGIL-Bildungswerk e.V.)
internet sitesinin adresi:
www.cgil-bildungswerk.de
Meslek eœitimi dergisi, Avrupa
Birliœi’nin “EQUAL” projesi
tarafından desteklenmektedir.

CGIL Eœitim Merkezi “EQUALM.A.R.E” Rhein-Main Göç ve æ£
Piyasası Projesi’ne katılmakta
ve “Genç Göçmenlerin Meslek
Eœitimine Te£vik Edilmesi”
Projesi’ni yönetmektedir.

EQUAL-M.A.R.E 16 kurum ve
kurulu£un ortak projesidir.
Offenbach. Franfkurt am Main,
Offenbach’a baœlı bölgeler ile
Main-Taunus bölgesindeki göçmen ve Alman gençlerine
yönelik çalı£malar yapmaktadır.

Federal
Ekonomi
Bakanlıœı

Avrupa BirliœiAvrupa Sosyal Fonu
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Sosyal æ£ler Bakanı ile
bir gün
Federal Meclis Ba£kanı
Wolfgang Thierse ve Federal
Ekonomi Bakanı Wolfgang
Clement ile yaptıœımız röportajlardan sonra, programımızda
ba£ka önemli bir randevu daha
var. Hessen Sosyal æ£ler Bakanı
Silke Lautenschläger ile röportaj. Bakana sormak istediœimiz
ilk sorumuz belliydi: Bir kadın
olarak, hem anne hem de
bakan olmayı nasıl bir arada
yürütüyordu? Bayan
Lautenschläger, bizimle CGIL
Eœitim Merkezi’ne yapacaœı
ziyaret sırasında görü£ecekti.
Herkes oradaydı. Gazeteciler,
eœitmenler, kursa katılanlar,
i£verenler ve CGIL Eœitim
Merkezi çalı£anları. Otoyoldaki
tıkanma nedeniyle sadece
bakan henüz gelmemi£ti.
Gecikmeyle gelen bakan, hazır
bulunanlarla görü£mek, bir
Power-Point sunumunu izlemek
ve basın mensuplarının sorularını yanıtlamak için kendisine
tam iki saat zaman ayırdı.
Bayan bakanın diœer randevularına oldukça gecikmesi nedeniyle, Meslek Eœitimi Macerası
Dergisi Ekibi olarak, bakana
sorularımızı orada yöneltmekten vazgeçtik. Birkaç gün
sonra sorularımızı yazılı olarak
Sosyal æ£ler Bakanlıœı’na ilettik.
Bayan Bakan da sorularımızı
ayrıntılı olarak yanıtladı.
Sürenin kısa olmasına raœmen
Bakan Silke Lautenschläger,
bizim çalı£malarımız hakkında
bilgi aldı ve çalı£malarımıza
büyük ilgi duyduœunu gösterdi.
Bayan Bakan ayrıca, kadın olarak hem çalı£ıp hem de çocuk
yeti£tirmenin nasıl mümkün
olduœu konusundaki sorularımızın çok önemli olduœunu belirtti.

Meslek Eœitimi Macerası

Silke Lautenschläger. Mesleœi: Sosyal æ£ler Bakanı
Liza Taher, Handan Akın, Sofija Milosavljevic ve Eldina Muratovic, Sosyal
æ£ler Bakanı Silke Lautenschläger ile (CDU) meslek eœitimi, aile ve meslek
konularında konu£tular.
Bayan Lautenschläger, neden politikacı olduœunuz?
Hatırlayabildiœim kadarıyla politika beni her zaman ilgilendirdi. Ailemde sık sık politik konular hakkında
konu£ma ve tartı£malar olurdu. Bu nedenle benim için
politikaya atılmak gayet normal bir olay oldu.
Hangi mesleœi öœrendiniz?
Hukuk eœitimimin, daha önceden gönüllü olarak
yaptıœım politik çalı£malarla birlikte, £u andaki görevim
için saœlam bir temel olu£turduœunu sanıyorum.
Bir politikacının mesleœi hangi i£leri kapsıyor?
Politik, benim için öncelikle insanın bazı £eyleri kendisinin yeniden düzenlemek istemesi ve yeni fikirlerin
daha geli£tirilmesini saœlamaktır. Sosyal æ£ler Bakanlıœı, i£ piyasası politikası,
aile ve gençlik politikası ile göçmenlerin topluma uyumunun saœlanmasından
sorumludur. Benim görevim, çe£itli giri£imler ve yasa tasarıları ile sözünü ettiœim alanlarda insanların hayat £artlarını geli£tirmek ve gerektiœinde iyile£tirmektir.
Benim için büyük önem ta£ıyan noktalardan biri de, genç kadın ve erkeklerin
çocuk sahibi olmaya karar vermelerini kolayla£tırmak için, hem çalı£ıp hem de
çocuk yeti£tirmenin mümkün olacaœı ko£ulları saœlamaktır. Bu konuda, özellikle
üç ya£ın altındaki çocuklara yönelik bakım hizmetlerinin yaygınla£tırılması çok
önemlidir. Diœer önemli bir konu, yasal ve sürekli olarak Hessen’de ya£ayan
göçmenlerin topluma uyumunun saœlanmasıdır. Göçmen çocukların okulda
Almanca dil sorunu ile kar£ı kar£ıya kalmamaları ve daha iyi eœitim £ansına
sahip olabilmeleri amacıyla, anaokullarında Almanca dil kursları ba£lattık.

Silke Lautenschläger

Hem anne hem de bakan olmayı nasıl birarada yürütüyorsunuz?
Bu her zaman kolay olmuyor. Bir taraftan ailem bana destek oluyor, diœer taraftan da iki çocuœuma bakan bakıcı genç bir kadın var. ænsanın tüm gün çalı£ması
halinde, çocuklar için kalan zamanı iyi deœerlendirmesi gerekir.

Handan Akin, Sofija Milosavljevic,
Eldina Muratovic, Liza Taher.

Ba£vuru dosyanı a£aœıda
belirtildiœi gibi hazırla:
Tek tek sayfaları belirli
bir sırayla dosyaya koy:
÷rneœin kapak sayfası,
ba£vuru mektubu,
özgeçmi£ ve karne.

Handan Akin,
16 ya£ında. Bran£
orta okulunun in£aat
tekniœi bölümüne gitmek ve mimarlık öœrenimi görmek istiyor.

Sofija Milosavljevic,
16 ya£ında. Orta okulu
bitirdikten sonra liseye
devam edecek.

Liza Taher,
17 ya£ında. Okulunu
bitirip liseye devam
etmek, daha sonra
da üniversitede okumak istiyor.

Eldina Muratovic,
16 ya£ında, RudolfKoch-Schule’de
liseyi bitirmek
istiyor.

Meslek Eœitimi Macerası
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“Göçmen çıraklara ihtiyacımız var!”
÷efler umut veriyor. Meslek eœitimi yapmı£ göçmen gençleri tercih eden firmaların
sayısı giderek artıyor. Neden? Bu konuda Offenbach Ringcenter Meneceri
Francisco Benitez ve Offenbach Sanayi ve Ticaret Odası Ba£kanı Friedrich
Rixecker ile konu£tuk.
Bay Benitez, göçmen gençlerin mutlaka bir meslek eœitimi yapmaları sizin için
neden çok önemlidir?
Benitez: Göçmen gençleri meslek eœitimi yapmaya te£vik etmek çok önemlidir. Çünkü
gençler sahip oldukları bilgilerle Offenbach’taki firmalar için büyük önem ta£ımaktadırlar.
Göçmen gençler, hem Alman kültürü, hem de anne ve babalarının geldikleri ülkenin kültürüyle yeti£mektedirler. Göçmen gençler birkaç dili birden konu£makta ve anlamaktadırlar.
Bu dil bilgisi hakikaten çok mu önemli?
Evet. Offenbach’ta ya£ayanların yarısından fazlasının yabancı olduœunu dü£ünürsek,
gençlerin dil bilgileri Offenbachlı i£verenler için giderek daha fazla önem kazanmaktadır.
æ£verenler mutlaka göçmen gençler yerine Alman gençleri tercin ederler?
Ba£aralı bir ba£vuruda, ba£vuran gencin milliyeti hiç önemli deœildir. Önemli olan, gencin meslek eœitimini yapacak düzeyde olmasıdır. Güleryüzlülük, dakiklik, güvenilir olmak,
ilgi duymak ve i£te ba£arı göstermek, i£te bunlar bizim gençlerden beklentilerimizdir.
Ben bir meslek eœitimi yeri buldum. ÷imdi ailemden baœımsız hale mi geldim?
Özellikle £imdi, yani bir meslek eœitimi sırasında seni hedefine götürecek bir ekibe ihtiyacın var. Bu ekip senin anne ve baban ile £efinden olu£maktadır. Anne ve babanı da
meslek eœitimi yaptıœın i£ yerine götür. Anne ve baban senin ne yaptıœını ve kiminle birlikte çalı£tıœını bilirse, o zaman sana daha iyi destek olabilirler. Eœitmenin seni daha
yakından tanımı£ olur. Bunun da büyük önemi vardır. Bu nedenle “Senin için de meslek
eœitimi yapmaya deœer!”
Francisco Benitez, Ringcenter Meneceri
Bay Rixecker, Sanayi ve Ticaret Odası neden göçmen gençlere bu kadar çok
destek olmaktadır?
Offenbach ile Offenbach bölgesinde ya£ayanlar arasında göçmenlerin oranı oldukça
yüksek. Bu ya£adıœımız bölgenin ekonomik geli£mesinde mutlaka kullanılması gereken
bir £anstır. Diœer yerlerle kar£ıla£tırıldıœında bizim bölgemizde göçmenler tarafından
kurulan firmaların sayısının yüksek olması da bir zenginliktir. Hessen Ekonomi ve
Ula£tırma Bakanlıœı tarafından desteklenen bir proje çerçevesinde, son üç yıl içerisinde
göçmen kökenli firmalarda 211 yeni meslek eœitimi yerinin ortaya çıkmasını saœladık. Bu
firmalarda meslek eœitimine ba£layan gençlerin yüzde 71’i göçmen gençlerdir.
Elimizdeki sayılar, meslek eœitimi yoluyla gençlerin topluma kazandırılması çabalarının
ba£arılı olduœunu göstermektir.
Sanayi ve Ticaret Odası, Uzmanlar Kurulu’nun çalı£malarına nasıl katılmaktadır?
Sanayi ve Ticaret Odası’nın Uzmanlar Kurulu içerisindeki rolü, meslek eœitimi veren
yakla£ık bin 200 firma ile meslek eœitimi gören yakla£ık 5 bin genç yönelik hizmetlerimizin
sonucu olan bilgi birikimini ve tercübelerimizi diœerlerine aktarmaktır. Tabii, üyelerimizin
çıkarlarını dile getirmek ve savunmak buna dahildir. Halen Offenbach £ehri ile Offenbach’a
baœlı yerlerdeki firmalarda yakla£ık 100 meslek eœitimi yeri açıktır, yani meslek eœitimi yeri
sayısı, eœitim yapmak isteyen gençlerin sayısından daha fazladır. Bu konuda mutlaka daha
fazla £eyler yapılması gerekiyor, bu bir bakıma Uzmanlar Kurulu’nun da görevidir.
Sanayi ve Ticaret Odası’nın bundan sonraki çalı£maları neler olacaktır?
Bizim esas görevlerimizden birisi, yeni meslek eœitimi yerleri bulmak ve meslek eœitimi
vermek isteyen firmalara danı£manlık yapmaktır. Meslek eœitimi yapmak isteyen gençlerin bulunması da diœer bir görevimizdir. Bu konuda Offenbach ve Offenbach bölgesi
çalı£ma daireleri ile i£birliœi yapmamız kaçınılmaz bir zorunluluktur. Meslek eœitimi
bro£ürünün yanısıra, Sanayi ve Ticaret Odası’nın hazırladıœı Meslek Eœitimine Ba£vuru
bro£ürünü okullarda daœıtıyoruz. Bu bro£ürde kendine uygun mesleœin seçilmesi,
ba£vurunun £ekli ve açık meslek eœitimi yerlerinin bulunması konusunda tavsiyeler yer
almaktadır. Bu bro£ür öncelikle anne ve babalar için hazırlandı. Çünkü biz anne ve
babalardan, meslek seçiminde çocuklarına daha fazla destek olmalarını bekliyoruz.
Henüz açık olan meslek eœitimi yerlerine gençler bulabilmek için 18 Nisan’dan itibaren
her ay okullar, Çalı£ma Ajansı, Esnaf ve Sanaatkarlar Odası, Offenbach Belediyesi ve
Offenbach Kaymakamlıœı ile birlikte okullarda tanıtım günleri ve meslek eœitimi borsaları
düzenleyeceœiz. Ayrıca, orta öœretimin birinci kademesini (Hauptschule) bitiren gençler için de ilginç dallarda meslek eœitimi yerleri olduœunu gençlere göstermek istiyoruz.
Offenbach Sanayi ve Ticaret Odası Ba£kanı Friedrich Rixecker

Francisco Benitez

B÷YLE BA÷ARABæLæRSæN!

■ Birkaç dil mi konu£uyorsun? Bu senin için büyük bir
avantajdır.
■ Offenbach Çalı£ma Ajansı
Meslek Danı£manlıœı Merkezi,
Sanayi ve Ticaret Odası,
Esnaf ve Sanaatkarlar Odası
ile firmalardan güncel açık
meslek eœitimi yerleri
hakkında bilgi alabilirsin.
■ Yakın çevrende bulunan
ve tanıdıœın i£letmelere de
meslek eœitimi yeri için
ba£vur.
■ Meslek eœitimi yerine
ba£vuru dosyasının eksiksiz
olması gerekir. Ba£vuru
dosyası senin hakkında
ayrıntılı bilgiler içermelidir.
■ Yapılan anla£malara
uyman, güleryüzlü olman
ve i£verenle yapacaœın
görü£melere zamanında
gelmen çok önemlidir.
■ æyi bir karne, meslek eœitimi yeri bulma £ansını arttırır.
Özürsüz olarak okula devam
etmediœin günlerin sayısı çok
az olmalıdır.
■ Ve öœrenmeye hazır
mısın? ÷imdi öœrenme
zamanıdır.

Friedrich Rixecker

Ba£vuru dosyanda diœer
beceri ve yeteneklerinden
söz etmeyi de unutma.
Örneœin varsa bilgisayar
bilgilerini veya bildiœin
diœer yabancı dilleri belirt.
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Ba£vuru görü£mesi için ne giymem gerekir?
Nasıl gözüküyorum?
Bugün Antonia ve æmran için
çok özel bir gün. Galeria
Kaufhof maœazasında fotoœrafları çekilecek. Bugün
“Ba£vuru görü£mesi için ne
giymem gerekir?” sorusuna
yanıt arayacaœız. Galeria
Kaufhof Personal ve
Organizasyon Bölümü ÷efi
Bayan Stefanie Marscholik’e,
ba£vuru görü£mesinde
uygun kıyafet konusundaki
fotoœraf çekimlerine Galeria
Kaufhof’un neden yardımcı
olduœu sorusunu yönelttik:
“Ba£vuru görü£melerinde,
genç erkek ve kızların
ba£vuru görü£mesinin
amacına uygun giyinmediklerini görüyorum. Bir insanın
kılık ve kıyafetinin ilk bakı£ta
çok önemli olduœunu unutmamalıyız. Bu nedenle, eœer
ba£vuru görü£mesinin
amacına uygun bir kıyafet
olursa, i£ler daha da kolayla£ır.”
(Stefanie Marscholik)

Bir firmada yapacaœınız ba£vuru görü£mesinin günü yakla£tıkça,
önemli bir soru da mutlaka kafanızı kurcalıyordur; Ba£vuru görü£mesine giderken ne giyeyim? Meslek Eœitimi Macerası Ekibi, ba£vuru
görü£mesine giden gencin kıyafetinin nasıl olması gerektiœi sorusuna
yanıt bulmak için hiçbir masraftan kaçınmadı ve Antonia ile æmran’ı
fotoœrafçıya gönderdi. Bu örnekte, Offenbachlı firmaların ba£vuru
görü£melerinde adayların giyiminde nelere dikkat ettiklerini göreceksin; Giyimin ne çok ciddi ne de çok serbest olmaması gerekiyor.

Antonia ve æmran ilk ba£vuru
görü£mesine hazırlanıyorlar.

(Soldan saœa) Gaby Gottron, proje
yöneticisi ve Kaufhaus maœazasından
Bayan Stefanie Marscholik uygun
kıyafetleri seçiyorlar.

Sen manken olarak podyuma çıkmıyorsun. Sadece ba£vuru görü£mesi
yapacaksın. Elbise dolabını aç ve bakalım
elbise dolabında ne varmı£? Bir ba£vuru
görü£mesine böyle hazırlanılmaz. Ba£vuru
görü£mesinde ne giyeceœin konusundaki
kararı son ana bırakma. Hangi elbisenin
sana yakı£tıœını karde£lerinden veya arkada£larından sor.

Göçmen kökenli gençlerin saklamamaları gereken en büyük avantaj
onların birden fazla dili
konu£uyor olmalarıdır.
Ba£vurularda dil bilgileri
mutlaka belirtilmelidir.

Genç erkekler
Görü£me için mutlaka takım
elbise giymen gerekmiyor.
Ancak gömlek ve ceket giymen
doœru olur. Kesinlikle spor
ayakkabısı giyme.
Ayakkabılarının temiz ve boyalı
olmasına dikkat et. Temiz tra£lı
olman da iyi bir izlenim bırakır.

Antonia ve æmran için kıyafet
seçimi oldukça zor.

Bir makyaj uzmanı fotoœraf çekimi
öncesi Antonia’ya hafif bir makyaj
yapıyor..

Genç kızlar
Genç kızların ciddi kıyafetli
olması gereklidir. ÷rneœin
göbeœi açıkta bırakan ti£ortlar
yerine, pantolon veya etek ile
rengi bunlara uyan bir bluz giymende yarar vardır.

Meslek Eœitimi Macerası

Genç erkek ve kızların dikkat etmeleri gereken noktalar:
Ba£vuru görü£mesine giderken, çok göze batan küpeler ile
varsa Piercingleri mutlaka çıkar. Tırnakların temiz olmasına da
mutlaka dikkat etmek gerekir. Ba£vuru görü£mesine saçların
düzenli olarak taranmı£ £ekilde git ve saçlarına biryantin sürme.

Çok mu £i£manım? Çok mu zayıfım?
Renkli reklam filmleri seni yanıltmasın.
Ba£vuru görü£mesinin amacı, senin
seçtiœin meslek için uygun bir genç
olup olmadıœını anlamaktır. Bu nedenle
ba£vuru görü£mesinde seninle
konu£an kadın ve erkek yöneticiler
için, senin £i£man veya zayıf, uzun
boylu veya kısa boylu olman önemli
deœildir. ÷nemli olan senin becerilerin
ve yeteneklerindir.
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MODELLERæMæZ:
Antonia Vroldjak
Doœum tarihi: 07.04.91
Milliyeti: Hırvat
Doœum yeri: Brcko, Bosna
Seçmek istediœi meslek:
Moda tasarımcısı, doktor
yardımcısı
æmran Gulzar
Doœum tarihi: 09.03.89
Milliyeti: Fransız
Doœum yeri: Frankfurt
Seçmek istediœi meslek:
Sigortacı

Sizlere kar£ıla£tırma imkanı vermek için fotoœraf çekimlerinde ba£vuru görü£mesinde
giyilmemesi gereken kıyafetler de seçtik.

Makyaj uzmanı æmran ile de ilgileniyor

Kimse kot pantolon giymeyecek, çünkü

Pudralı yüze uyan bir saç biçimi seçiliyor.

ba£vuru görü£mesine uygun

Kot pantolonu kim giyecek?

bir kıyafet böyledir.

Ba£vuru fotoœrafları
konusunda birkaç söz:
Fotoœraf için biraz masraf
yapmak gereklidir.
Fotoœraflarınızı mutlaka
profesyonel bir
fotoœrafçıda çektirin.
Ba£vuru dosyasına
kesinlikle tatilde çekilmi£
bir fotoœrafını koyma.

Yanlı£

"

#

Doœru

Geni£ kot pantolon,
kareli gömleœin
altına paçaları
kıvrılmı£ pantolun,
spor ayakkabı ve
modern bir gözlük.
Çok ho£ bir kıyafet
ama, ba£vuru
görü£mesinde iyi
bir izlenim
bırakmıyor.

Abartılı makyaj,
derin dekolte ve
daœınık bir saç. Her
i£vereni korkutan
bir görünüm.

Bu kıyafetle her firmaya görü£meye gidebilirsin. Güzel bir pantolon, £ık ayakkabılar
ve zevkli bir gömlek.
Ne çok ciddi ne de çok
spor bir kıyafet.

Böyle daha iyi:
makyajlı, ama hafif
bir makyaj, düzenli
taranmı£ saçlar ve
sportif ve £ık bir
kıyafet. Bu kıyafetle güzel bir izlenim
bırakabilirsin.

Saçlarını abartılı bir
£ekilde tarama,
Eœer gözlük
kullanıyorsan
gözlüœün yeri
burnununüstüdür.
Gömleœinin
yakalarını sakin
yukarıya kaldırma.

Yüksek topuklu
ayakkabı, kot etek
ve göbeœi dı£arda
bırakan ti£ort. Çok
£ık görünüyorsun,
ancak ba£vuru
görü£mesine sakın
bu kıyafetle gitme.

Düzenli taranmı£
saçlarla, uygun bir
gömlekle her zaman
güzel bir izlenim
bırakabilirsin.

Çok güzel bir
kıyafet. Bu kıyafetle
kendine güvenen,
£ık ve bakımlı bir
genç kızsın.

BA÷VURU GÖRÜ÷MEN æÇæN
æDEAL KIYAFET
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Offenbach am Main’daki
bran£ orta okullarının
adresleri:
August-Bebel-Schule
Berufsfachober- und Fachschule des Kreises Offenbach
in Offenbach am Main
Richard-Wagner-Straße 45
63039 Offenbach
Tel.: (069) 83 83 42- 0
Fax: (069) 83 83 42- 42
Käthe - Kollwitz - Schule
Berufsschule E.B.A.
Berufsvorbereitungsjahr,
Einjährige und Zweijährige
Berufsfachschule, Fachoberschule und Fachschule
Buchhügelallee 90
63071 Offenbach am Main
Tel.: (069) 80 65 29 45
Fax: (069) 80 65 32 99
GTS-Offenbach
Gewerblich-technische Schulen
Schulformen: Berufl.
Gymnasium, Berufsfachschule,
Berufsgrundbildung,
Berufsschule, Fachschule
Schloßgrabengasse 10
63065 Offenbach
Tel.: (069) 80 65- 3000
Fax: (069) 80 65- 3015
HfG-Offenbach
Hochschule für Gestaltung
Fachbereiche: Visuelle
Kommunikation und
Produktgestaltung
Schloßstr. 31
63065 Offenbach
Tel.: (0 69) 82 37 83 67
Fax: (0 69) 88 07 91
Theodor-Heuss-Schule (THS)
Berufliche Schule der Stadt
Offenbach, kaufmännische
Richtung: Berufsgrund- und
Berufsvorbereitungsjahr,
Berufsfachschulen zum
Mittleren Abschluss und aufbauend auf Mittlerem
Abschluss, Fachoberschule,
Berufliches Gymnasium
Buchhügelhalle 86
63071 Offenbach am Main
Tel.: (0 69) 80 65 24 35
Fax: (0 69) 80 65 31 92

Ba£vuru görü£mesinde
senin özellikle öœrenmek
istediœin meslekle ilgili
bilgilerin olduœunu göstermen, olumlu izlenim
bırakır.

Meslek Eœitimi Macerası

Theodor-Heuss-Schule Bran£
Orta Okulu
Normal okul süresinin bitiminden sonra tüm öœrencilerin günlük ya£amı da
tamamen deœi£iyor. ÷œrencilerden bir kısmı daha ileri okullara gitmeye
karar verirken, bazıları da meslek eœitimine ba£lamak istiyorlar.
Almanya’da meslek eœitimi dual sistem olarak düzenlendiœi için, meslek
eœitimi yapanlar da haftada birkaç gün bran£ okuluna devam ediyorlar.
Bran£ okulunda öœrenim normal bir okuldakinden farklı. Bu konuda
Dominik’in yazdıklarını a£aœıda okuyabilirsin:
æçinizde mutlaka, £u anda okulunda orta öœrenimin ilk kademisinde olan ve bundan memnun olmadıœı için de daha ilerki okullara devam etmek isteyenler
vardır. Eœer sen de böyle dü£ünüyorsan, bran£ orta okulu senin için de bir seçenek olabilir. Bu okuldan arzu ettiœin okul diplomasını alabilirsin.
Bu bran£ okullarından birisi de Offenbach’taki Theodor-Heuss-Schule Bran£
Orta Okulu’dur. Bu bran£ orta okulunun ana dalları ekonomi ve idare bölümleridir. Bu okulda ticaret alanında öœrenim görebilirsin. ængilizce, Almanca,
Matematik gibi ana dalların yanısıra, ekonomi bilgileri, muhasebe, politika, büro
yönetimi ve bilgisayar kullanma dersleri de görülmektedir. Okulun ikinci yılında
da kimya ve fizik gibi dersler eklenmektedir.
Ben Edith-Stein-Schule’den bu okula geldim ve yakla£ık 18 aydan beri TheodorHeuss-Schule’deyim. Benim dü£ünceme göre, bu okul, aranızda üst okula
devam etmek isteyenler için en uygun okullardan biridir. Yukarıda sözünü ettiœim özelliklerin yanısıra, sık sık çifte ders yapıp, bilgisayarda da pratik çalı£ma
yapmak zorundasın. Tabii ki bu derslerin ana konusu hep ticaret. Bu nedenle
bazen dersler sıkıcı olabiliyor.
Burada “Eœitimi destekleyici dersler” görmemizi çok iyi buluyorum. Bu derste
sınıf öœretmeni öœrencilere, kendi ba£larına çözmeleri gereken ödevler veriyor.
Bu £ekilde hem çalı£ma zamanımızı ayarlamayı hem de ekip çalı£ması yapmayı
öœreniyoruz. Theodor-Heuss-Schule’nin bir özelliœi de, burada öœrenciler
tarafından i£letilen bir kafeterya ile bio ürünlerin satıldıœı bir dükkanın bulunması.
Kalite çok iyi ve fiyatlarda öœrencilerin bütçesine uygun.
Sonuç olarak, bran£ orta okulu
her öœrenciye meslek eœitimi yeri
bulmak konusundaki £ansını
arttırmak imkanını veriyor. ÷u
anda Almanya’daki ekonomik
durumda gözönüne alındıœında,
kendi beceri ve yeteneklerini
geli£tirmek için her imkanı kullanman gerekiyor.
Dominic Schleifer
Theodor-Heuss-Schule

Bu fotoœrafta beni (ortada) iki arkada£ımla beraber okulun
kafeteryasında görüyorsunuz.

Meslek Eœitimi Macerası
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Öœrenciler soruyor – Öœrenciler yanıtlıyor

Die Redaktion der Bachschule

Çok merak ediyoruz. Kısa bir süre sonra okulumuz bitiyor. Her öœrenci okul
bitince kendisini neyin beklediœini bilmek istiyor. Meslek eœitimi yapıp çırak
olmak nasıl bir £ey veya müstakbel çırakların hayattan beklentileri neler?
Bachschule öœrencileri, Theodor-Heuss-Schule öœrencileri ile, meslek eœitimi sırasındaki tecrübeleri konusunda konu£tular. Ayrıca onlardan kendilerinin meslek eœitimi yerine nasıl ba£vurdukları konusunda tavsiyeler de
almak istiyorlardı. Theodor-Heuss-Schule öœrencileri de, kısa bir süre sonra
Mathilden-Schuleëden mezun olacak öœrencilerin dü£üncelerini merak ediyorlardı.. Okul bitince meslek eœitimi mi yapmak ya da bir üst okula devam
etmek mi istiyorlar? ÷œrencilerin yanıtlarını a£aœıda okuyabilirsiniz:
Ba£vuru görü£mesinde mutlaka dikkat etmemiz gereken noktalar nelerdir?
Görü£mede sakin olunmalı, temiz ve düzenli bir kıyafetle görü£meye gitmeli,
söylenilenleri dikkatlice dinlemeli ve konu£malara ilgi göstermelidir. Böylece
olumlu bir izlenim bırakmak mümkündür.
Ba£vuru görü£mesi sırasında kendinizi nasıl hissettiniz?
Görü£mede kendimizi pek iyi hissetmedik. Görü£mede insan kendisini bazen
çaresiz hissediyor, çünkü kar£ında oturduœunuz insanları tanımıyorsunuz.
Kısa bir süre sonra okulu bitireceksiniz. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
Biz çok heyecanlıyız.
Okul bitirme sınavlarına nasıl hazırlanıyorsunuz?
Zamanında ders çalı£maya ba£lıyoruz. Sınavlar konusunda arkada£larımızla,
öœretmenlerimizle ve ileri sınıflardan bize yardımcı olan öœrencilerle konu£uyoruz.
Bundan sonra ba£ka bir okula devam etmek mi yoksa doœrudan meslek
eœitimine ba£lamak mı istiyorsunuz?
Çoœumuz okula devam etmek istiyor.
æsteœine uygun bir meslek eœitimi yeri bulmak için yeteri kadar gayret gösterdiœine inanıyor musun?
Biz doœrudan meslek eœitimine ba£lamak yerine, okulumuzu ba£arılı bir £ekilde
bitirmeye çalı£ıyoruz.
Ba£vurmak istediœiniz firmaları nasıl seçiyorsunuz?
Gazetelere baktık, Meslek Danı£ma Merkezi (BIZ) ile Çalı£ma Ajansı’na gittik ve
intternette arama yaptık.
Ba£vuru görü£mesine nasıl hazırlandın?
Arkada£larım ve diœer öœrencilerle birlikte i£verenin bana hangi sorularını sorabileceœini ve benim de bu soruları nasıl yanıtlayabileceœimi konu£tum.
Meslek eœitimi yeri ararken, anne ve baban sana yardımcı oldular mı?
Ben annem ve babamla konu£tum, ancak onlar bana önemli tavsiyelerde bulunamadılar. Bu konudaki kararı bana bıraktılar.

“Rehberlik Çalı£ma
Grubuînun deœi£ik okullar
arasında meslek eœitimi
konusundaki bilgi ve
tecrübe alı£veri£ini
desteklemesinden çok
memnunum. Bu tür bir
çalı£ma, genç erkek ve
kızların meslek eœitimi
konusundaki endi£elerinden kurtulmalarını ve önyargıların ortadan
kaldırılmasını
saœlamaktadır. ÷nemli olan
iyi hazırlanmı£ olarak
meslek eœitime
ba£lamaktır. Böylece
ba£arıya ula£ilabilir.”

Dr. Peter Bieniussa
Offenbach ve Offenbach
Bölgesi Milli Eœitim
Müdürü

Ba£vuru görü£mesi bir
çe£it sözlü sınavdır.
Bu sınava hazırlanmaya
deœer. Bu konuda
ba£kalarının
yardımından yararlan.

Okuyucu mektupları
Sevgili redaksiyon çalı£anları
Eylül ayında elektrik ve makine teknisyeni olarak meslek eœitimime ba£ladım.
Birkaç hafta sonra bu mesleœin benim
ho£uma gitmediœini anladım. Birlikte
çalı£tıœım insanlar çok sert ve her sabah
erkenden i£ yerinde olmak da bana çok
zor geliyor. Meslek eœitimi anla£mamı
feshetmek istiyorum. ÷u anda deneme
süresindeyim ve deneme süresinde
neden göstermeden anla£manı fesh
edebileceœimi biliyorum.
Ahmet, 16 ya£ında, Offenbach

Merhaba, Sevgili redaksiyon çalı£anları,
Kısa bir süre önce ba£ımdan £u olay
geçti; Meslek eœitimin gayet iyi ba£ladı,
ancak zamanla i£ yerinde belirli bir
ki£iyle sorunlar ya£amaya ba£ladım.
Ayrıca i£ arkada£larım benim de aralarında olduœum zamanlarda, aptalca
seks fıkraları anlatıyorlar. Hatta bir keresinde bir i£ arkada£ım bana arkada£lık
bile teklif etti. Beni yıldırmak istediklerini
dü£ünüyorum. ÷u anda kendimi tamamen çaresiz hissediyorum. Buna kar£ı
ne yapabilirim?
Jasmin, 17 ya£ında, Offenbach

Anla£manın feshedilmesi
Merhaba Ahmet,
Hakikaten meslek eœitiminden vazgeçmek
mi istiyorsun? Aman sakın vazgeçme. En
iyisi sen meslek eœitimine devam et.
Bundan sonra yapacaœın ba£vuru
görü£mesinde sana neden bundan önceki
meslek eœitiminden vazgeçtiœini sorarlarsa
ne yanıt vereceksin? Ayrıca, henüz bir
meslek eœitimi yeri bulamamı£ ve senin £u
andaki yerini seve seve kabul edecek
gençler varken, senin davranı£ın bu gençlere kar£ı centilmence deœildir.
Arkada£larına, anla£manı feshetmen konusunda ne dü£ündüklerini sor. æ£ yerindeki
sorunlar hakkında onlarla konu£. Bizim tavsiyemiz: Canını di£ine tak, dayan. Meslek
eœitimi yapmaya deœer. Bunu da ba£arabileceœini göster.

Oœlum bir meslek eœitimi yeri buldu.
Meslek eœitimi sırasında oœluma
nasıl destek olabilirim?
Sayın Bayanlar ve Baylar,
oœlum birkaç aydan beri endüstri ticaret
elemanı olarak meslek eœitimi yapıyor.
Oœlum haftada iki gün okula gidiyor,
üç gün de büroda çalı£ıyor. Bu hem
oœlum hem de benim için tamamen
yeni bir durum. Oœlum meslek eœitimine ba£ladıœından beri ona kar£ı nasıl
davranmam gerektiœini bilemiyorum.
Acaba oœluma yardım edeyim mi,
yoksa ona hiç karı£mayayım mı? Bran£
okulunda kendisine yeteri kadar destek
bulduœu için benim tavsiyelerime
ihtiyacı olmadıœını sanıyorum.
Cian Kalük, 54 ya£ında, Offenbach

æ£ yerinde cinsel taciz? Ne yapmam gerekir?
Merhaba Jasmin,
Senin anlattıkların kesinlikle olmaması gereken
£eyler. æ£ yerinde güvendiœin bir ki£iyle bu konuda
konu£. Onunla birlikte buna kar£ı ne yapabileceœinizi dü£ünün, ancak fazla abartmadan. Çünkü eœer
meslek eœitimine devam etmek istiyorsan, diœer i£
arkada£ları ile aranda bir güven temelinin olması
gerekir. A£aœıda adresleri belirtiler kurumlara da
ba£vurabilirsin.

Merhaba Bay Kalük,
bir babanın bize okuyucu mektubu göndermesi
bizi çok sevindirdi. Hem oœlunuzun hem de
sizin hayatınızda yeni bir dönemin ba£ladıœı
muhakkak. Ancak oœlunuzun halen sizin
yardım ve desteœine ihtiyacı olduœunu
dü£ünüyoruz. Çünkü bir gencin hayatında yeni
bir dönem ba£larken, anne ve babasının onun
yanında olmaları çok önemlidir. Siz anne ve
baba olarak hayat tecrübesine sahipsiniz.
Oœlunuza yardımcı olabilir, ona tavsiyelerde
bulunabilirsiniz. Eœer oœlunuza nasıl yardım
edebileceœinizi bilemiyorsanız, size oœlunuzla
birlikte, CGIL Eœitim Merkezi’nin, (Kronberger
Strasse 28, 60323 Frankfurt) meslek eœitimi
ve meslekler hakkında Almanca, Türkçe ve
ætalyanca olarak düzenlediœi bilgilendirme
toplantılarından birine gitmenizi tavsiye ederiz.
Bu konuda 069-723928 numaralı telefondan
daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Ya da bize
info@cgil-bildungswerk.de adresine bir
elektronik mektup gönderebilirsiniz.
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kararsısız.
Andrea, 19 ya£ında, Offfenbach

æyi günler,
Benim bir sorunum var: Meslek
eœitimi yeri bulduœum i£ yerinin
benim anla£mamı daha deneme
süresi sona ermeden feshetmesinden korkuyorum. æ£veren meslek
eœitimi anla£masını deneme süresi
içerisinde feshedebilir mi? æ£verenin bana çıkı£ vermemesi için ne
yapabilirim?
Mehmet, 17 aus Offenbach

Hamile misiniz? Ne yapmalısınız?
Merhaba Andrea,
hamile olmak, meslek eœitimini yarıda bırakmak için bir neden deœildir. Bu kız arkada£ın
için de geçerlidir. Hamile genç kızlara
danı£manlık hizmeti veren ve yardımcı olan
çok sayıda kurulu£ vardır. ÷rneœin TheodorHeuss-Schule’de Bayan Carolin Winter
(Telefon: 069-83833835), okul öœrenimi ve
meslek eœitimi sırasında hamile kalan genç
kızlara danı£manlık yapmakta ve onlara
yardımcı olmaktadır. Offfenbach Gençlik
Dairesi bünyesindeki “Brückenbauen” adlı
merkeze (Telefon 069-85 00 09 36),
Pro Familie ve Caritas Telefon (069) 8 00 64-0
bünyesindeki “Goldmaire” merkezine de
ba£vurabilirsin. Ayrcı Frankfurt’ta da,
Kadınların Mesleki Eœitiminin Te£viki Derneœi
Telefon (069) 79 50 99-0 ile IB Telefon (069)
38 34 75 de genç kızlara danı£manlık hizmeti
sunmaktadırlar.

Sayın Bayanlar ve Baylar,
Ben genç bir Müslüman kızım.Dini
inançlarım nedeniyle türban
takıyorum. Gelecek yıl perakende
satı£ elemanı olarak meslek eœitimime ba£lamak istiyorum. Benim
sizden sormak istediœim konu: Bir
i£ yerinde meslek eœitimi yaparken
türban takabilir miyim?
Selin, 15 ya£ında, Offenbach

Deneme süresi içerisinde anla£manın feshedilmesinden korkma
Sevgili Mehmet,
Deneme süresi bir i£ anla£masının en önemli kriterlerinden birisidir. Deneme süresinin uzunluœu
firmadan firmaya deœi£mektedir, ancak yasalara
göre bir i£verenin deneme süresi içerisinde i£
anla£masını neden göstermeksizin feshetme
hakkı vardır. Bizim sana tavsiyemiz: ÷nce kendi
davranı£larını bir irdele. Senin rol yapmana gerek
yok, olduœun gibi hareket et. æ£inde gayret
göster, dikkatli ol ve her zaman yeni £eyler
öœrenmeye hazır ol. Bütün bunlara raœmen,
i£veren i£ anla£masını feshederse? O zaman
baœlı hemen baœlı bulunduœun Çalı£ma
Ajansı’na ba£vur ve ba£ka bir meslek eœitimi yeri
bulmak için uœra£. Eœer i£verenin deneme süresi
içerisinde i£ anla£masını feshederse, a£aœıdaki
yere ba£vurabilirsin: Agentur für Arbeit
Offenbach Telefon: (069) 82997-0, IHK Telefon:
(069) 82070 und HWK Telefon: (069) 971720.

Türbanlı veya türbansız?
Sevgil Selin,
bazı Müslüman genç kızlar ve kadınlar
türban takmaktadırlar, Bu da gayet normaldir. Ancak, birçok i£ yerinde meslek
eœitimi yapan genç kızlar türban ile
çalı£mak istedikleri zaman sorunlar
ya£anmaktadır. Bu sorunlar özellikle
satı£ yapan elemanların mü£terilerle
kar£ı kar£ıya olduœu yerlerde ya£anmaktadır. Sana tavsiyemiz: Ba£vuru
görü£mesinde, çalı£ırken de türban takmak istediœini mutlaka i£verene söylemen. Senin türbanlı olarak çalı£manın bir
sorun olup olmayacaœını sor. Bu konuda
bayan öœretmenlerinden biriyle ya da
Bayan Claudia Lehmann (Offenbach
Sanayi ve Ticaret Odası), (IHK
Offenbach) (Telefon: 069-82070)
konu£abilirsin.
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Profesyonel futbolcular
Birçok genç, profesyonel futbolcu olarak kariyer yapmanın
hayalini kuruyor, ancak içlerinden çok azı bunu ba£arabiliyor.
Ne olmak istiyorsan yılmadan
hedefine ula£mak için çalı£.
Ancak futbolcu olarak para
kazanmak, para kazanmanın
birçok yolundan sadece birisidir. Hangi mesleœi seçmen
gerektiœini henüz bilmiyorsan,
Offenbach Sanayi ve Ticaret
Odası bünyesinde 400’den
fazla mesleœin bulunduœunu
unutma. æ£te bu mesleklerden
sadece bir kısmı:
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungsund Klimatechnik, Asphaltbauer/in, Augenoptiker/in,
Automobilkaufmann/frau, Backofenbauer/in,
Baugeräteführer/in Bauten- und Objektbeschichter/in, Bauzeichner/in, Behälter- und
Apparatebauer/in Beton- und Stahlbetonbauer/in,
Betonstein- und Terrazzohersteller/in, Bodenleger/in, Bootsbauer/in, Brauer/in und Mälzer/in,
Brunnenbauer/in, Buchbinder/in, Büchsenmacher/in,
Bürokaufmann/frau, Bäcker/in, Chirurgiemechaniker/in, Dachdecker/in, Damenschneider/in,
Drechsler/in, Drucker/in, Edelsteingraveure/in,
Elektroniker/in, Elektroniker/in für Maschinenund Antriebstechnik, Estrichleger/in, Fachkraft für
Lagerwirtschaft, Fachkraft für Rohr-, Kanal- und
Industrieservice, Fachkraft für Veranstaltungstechnik, Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk, Fahrzeuglackierer/in, Fassadenmonteur/in, Feinoptiker/in, Feintäschner/in,
Fleischer/in, Feinwerkmechaniker/in, Feuerungsund Schornsteinbauer/in, Flexograf/in, Fliesen-,
Platten- und Mosaikleger/in, Fotografen/in,
Fotolaborant/in, Fotomedienlaborant/in, Friseur/in,
Galvaniseur/in, Gebäudereiniger/in,
Geigenbauer/in, Gerüstbauer/in, Glas- und
Porzellanmaler/in, Glasapparatebauer/in,
Glaser/in, Glasveredler/in, Goldschmied/in,
Graveure/in, Handelsfachpacker/in,
Handzuginstrumentenmacher/in, Herrenschneider/in, Hörgeräteakustiker/in, Holzblasinstrumentenmacher/in, Informationselektroniker/in,
Kachelofen- und Luftheizungsbauer/in,
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in,
Kaufmann/frau für Bürokommunikation, Klavierund Cembalobauer/in, Klempner/in,
Konditoren/in, Kosmetiker/in, Kraftfahrzeugmechatroniker/in, Kürschner/in, Kälteanlagenbauer/in, Maler und Lackierer/in, Maskenbildner/in, Maurer/in, Mechaniker/in für
Karosserieinstandhaltungstechnik, Mechaniker/in
für Land- und Baumaschinentechnik, Mechatroniker/in, Mediengestalter/in, Digital- und
Printmedien, Metall- und Glockengießer/in,
Metallbauer/in, Metallblasinstrumentenmacher/in,
Modellbauer/in, Modist/in, Orthopädiemechaniker/in und Bandagist/in, Orthopädieschuhmacher/in, Parkettleger/in, Polster- und
Dekorationsnäher/in, Raumausstatter/in, Rolladenund Jalousiebauer/in, Sattler/in, Schiffsbauer/in,
Schilder- und Reklamehersteller/in, Schirmmacher/in,
Schriftsetzer/in, Schneidwerkzeugmechaniker/in,
Schornsteinfeger/in, Schuhmacher/in,
Segelmacher/in, Seiler/in, Siebdrucker/in,
Silberschmied/in, Steindrucker/in, Steinmetz und
Steinbildhauer/in, Sticker/in, Straßenbauer/in,
Stukkateure/in, Systemelektroniker/in,
Textilreiniger/in, Tischler/in, Trockenbaumonteur/in,
Uhrmacher/in, Vergolder/in, Vulkaniseur/in und
Reifenmechaniker/in, Weinküfer/in, Wäscheschneider/in, Zahntechniker/in, Zimmerer/in,
Zupfinstrumentenmacher/in, Zweiradmechaniker/in.
www.lehrstellen-hwk.de

Sadece bir firmaya deœil,
birkaç firmaya birden
ba£vur. Böylece birden
fazla ba£vuru görü£mesi
yaparak, tecrübe kazanabilirsin.

Meslek Eœitimi Macerası

Christian Müller, Adrian Mahr. Meslekleri: Futbolcu
Martin Wycisk und Michell Koch beim OFC
Futbol oynamaya nasıl ba£ladınız?
Christian Müller: Daha çok genç iken, kendime bir i£
arıyordum. Bu nedenle SKG Rumpenheim takımında
futbol oynamaya ba£ladım.
Adrian Mahr: Ben de de aynen öyle oldu. Ben daha
önceden Dortmund’da futbol oynuyordum.
Futbol oynamayı bıraktıœınız zaman ne yapmak
istiyorsunuz?
C.M.: Hakikaten zor bir soru. belki, genç takım antrenörü olurum. Çünkü profesyel futbolcu olarak birikmi£ meslek bilgileri ile tecrübelerimizi gençlere aktarmamız gerekir.
A.M.: Ben bu konuda henüz dü£ünmedim. Ben önce futbolcu olarak ba£arılı bir
kariyer yapmak istiyorum.
Ne zamandan beri Kickers takımında futbol oynuyorsunuz?
C.M.: Benn 13 yıldan beri futbol oynuyorum. OFC E genç takımında futbola ba£ladım.
A.M.: Ben de 2003 Aœustos ayından beri OFC’de futbol oynuyorum.
Offenbach Kickers takımına gelmeniz nasıl oldu?
C.M.: Ben bir kere ta£ındım. Bu nedenle bana en yakın futbol kulübü OFC oldu.
A.M.: Ben Dortmund’a nazaran Offenbach’ta daha fazla £ansımın olduœu için geldim.
Ben her zaman kalabalık ve taraftar topluluœu önünde futbol oynamak istiyordum.
Taraftarlarınız hakkına ne dü£ünüyorsunuz?
A.M.: Maçlarımızın kalabalık bir taraftar topluluœunun gelmesine ve bizim için
tezahürat yapmalarına çok seviniyoruz.
Bir üst lige çıkmak taraftarlar için ne ifade ediyor?
A.M.: Bu kulüp, uzun yıllar 1. ve 2. ligte oyandı. Bu nedenle 1. Lige yükselmemizin taraftarlarımız için büyük önem ta£adıœına inanıyorum.
Hangi okulu bitirdiniz?
A.M.: Ben liseyi bitirdim.
C.M.: Ben de Albert-Schweitzer-Schule’de lise bölümünü bitirdim.
Bo£ zamanlarınızda neler yapıyorsunuz?
A.M.: Ben sinemaya gitmeyi çok seviyorum. Bir maçı kazandıœımız zaman, bunu
da birlikte kutluyoruz. Benim ya£ımdakiler ne yapıyorlarsa ben de onu yapıyorum.

Yeni fikirlere mi ihtiyacın var?
O zaman 9 -11 Haziran 2005 tarihleri arasında Frankfurt’ta Börsenplatz,
Schillerstrasse ve Hauptwache’de yapılacak “Meslek Eœitimi Fuarı”na git.

Meslek Eœitimi Macerası

Ne ne demek?
Meslek eœitimi ile ilgili bazı önemli kavramlar
Çalı£ma Dairesi (Arbeitsamt) (Çalı£ma Ajansı)
Bir süreden beri Çalı£ma Ajansı olarak adlandırılan Çalı£ma Dairesi, insanların bir i£yeri
bulmalarına yardımcı olmaktadır. Çalı£ma Dairesi i£ arayanlara danı£manlık hizmeti sunmakta ve meslekler hakkında bilgilendirmektedir. Çalı£ma Daireleri yeni bir meslek
öœrenme ve meslek içi eœitim hizmetleri de sunmaktadır. Çalı£an bir ki£i i£siz kalması
halinde, i£siz olduœunu Çalı£ma Ajansı’na bildirmek zorundadır.
Eœitim Anla£ması (Ausbildunsvertrag)
Bir meslek eœitimine ba£lamadan önce, eœitim veren ve eœitim alan arasında yapılan bir
anla£madır. Anla£mada, meslek eœitiminin süresi, meslek eœitimi yapan ki£iye ödenecek
ücret ve eœitim görenin günde kaç saat çalı£acaœı yer alır. Her meslek eœitimi
anla£masının ayrı bir numarası vardır ve bu numara Ticaret Odası siciline kayıt edilir.
Rapor defteri (Berichtheft)
Meslek eœitimi gören herkes bir rapor defteri tutmak zorundadır. Bu rapor defteri eœitim
üzerine mesleki bir günlük gibidir. Eœitim gören rapor defterine, nerede, ne zaman,
kiminle, hangi i£leri yaptıœını ve neler öœrendiœini yazar. Eœitim gören, meslek eœitiminin
bitiminde rapor refterini i£verene teslim eder. Rapor defteri, meslek eœitimi bitirme
sınavının ilk ko£uludur.
Meslek Eœitimi Yasası (Berufsbildunggesetz)
Meslek Eœitimi Yasası, meslek eœitimi veren ile meslek eœitimi alanın hakları ile görevlerini düzenlemektedir.
Meslek Okulu (Berufsschule)
Meslek Okulu, meslek eœitiminde dual sistemin bir bölümüdür. Meslek eœitimi alan, i£
yerinde pratik çalı£malar yaparken, haftada birkaç günde meslek okuluna giderek, okulda gerekli teorik bilgileri edinir.
æ£ yerinde staj (Betriebspraktikum)
Bir £i yerinde staj 2 haftadan 6 aya kadar olan süreyle yapılabilir. Staj yapan öœrenci,
stajı sırasında belirli bir meslekle ilgili pratik tecrübeler kazanır. Staj yapan öœrenciye
genellikle bir ücret ödenmez.
Deœerlendirme görü£meleri (Beurteilungsgespräche)
Deœerlendirme görü£meleri meslek eœitimi sırasında meslek eœitmeni ile eœitim gören
arasında yapılan görü£melerdir. Eœitmen ile eœitim gören bu görü£melerde meslek eœitiminin akı£ını deœerlendirip, yeni adımları belirlerler. Eœitmen, deœerlendirme
görü£mesinde, eœitim görenin neleri iyi yaptıœını, daha neleri öœrenmesi gerektiœini ve
motivasyonunu da dile getirir.
Meslek eœitiminde dual sistem (Duales System der Berufsausbildung)
Almanya’daki dual sistemde meslek eœitimi, hem i£ yerinde hem de meslek okulunda
yapılmaktadır. æ£ yeri ve meslek okulu yer olarak birbirinden ayrı eœitim alanlarıdır, ancak
meslek eœitiminde birbirlerini tamamlamaktadırlar.
æ£ anla£masının feshi (Kündigung)
æ£ anla£masının feshi, meslek eœitimin anla£masının feshedildiœinin yazılı olarak bildirilmesidir. æ£ anla£ması, eœitim görenin düzenli olarak i£ yerine gelmemesi, i£ yerinde
hatalı davranı£larda bulunması veya i£ yeriyle ilgili bilgileri üçüncü ki£ilere aktarması
halinde de i£veren tarafından feshedilebilir. æ£ anla£ması, genellikle 1-6 ay olan deneme
süresi içerisinde, hem i£veren hem de meslek eœitimi gören tarafından, herhangi bir
neden göstermeden feshedilebilir. æ£ sözle£mesinin eœitim gören tarafından feshedilmesi, ba£ka bir meslek öœrenmek istenilmesi halinde mümkündür. Anla£mayı anla£arak
kar£ılıklı olarak feshetmesi imkanı da vardır.
Sınav (Prüfung)
Sınav eœitim görenin neler bildiœini ve yapabildiœini görmek için yapılır. Ara sınav, eœitime ba£lanılmasından 18 ay sonra, bitirme sınavı ise üç yıl sonra eœitimin sonunda
yapılır.
Anahtar vasıflar (Schlüsselqualifikationen)
Anahtar vasıflar, eœitim görenin sahip olması gereken yeteneklerdir. ÷rneœin, insanlarla
açık ve yapıcı ili£kiler kurma, güleryüzlü olmak, dakiklik, diœer insanlara, i£ arkada£larına
yardıma hazır olmak, bilgilerini ve kendisini sürekli olarak geli£tirmeye açık olmak gibi
sosyal yetkinlikler ile okuma, yazma, hesaplama konularında yetenekli olması ile hobileri
gibi bireysey yetkinliklerdir.
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Hepsine bir tıkla
ula£! Adresleri tekrar
hatırlaman için...
www.offenbach.ihk.de
Link “Online-Ausbildung“
ba£lıklı bölüm
www.lehrstellen-hwk.de
www.selbstlernzentrum-of.de
www.of-junetz.de
www.ffm.junetz.de
www.praktikant24.de
www.verdi-jugend.de
www.berufenet.de
www.arbeitsagentur.de
„Stellen-, Bewerberbörse“
www.abs24.de
„Ausbildungsschlüssel“
www.teamarbeit.de
„Tipps & Info“
www.cesar.de
www.monster.de
www.jobware.de
www.jobpilot.de
www.focus.de/job
www.job24.de

Unutma: Ba£vuru
görü£mesinde bıraktıœın
ilk izlenim çok önemlidir.
Ba£vuru görü£mesine
zamanında git.
Görü£meden önce sigara
içme. Görü£me sırasında
sakız çiœnenmesi de ho£
kar£ılanmaz.

Her ba£arılı sporcunun bildiœi ve her ünlü
Popstar’ın yaptıœı gibi: Alı£tırma, alı£tırma,
alı£tırma, Ancak böyle hedefine ula£abilirsin.

Kendin harekete geç! Aktif ol! Ba£vuru
mektubunu doœru yaz, firmalara telefon
edip, ba£vuru görü£mesi için randevu al.

Göçmen bir genç olarak birkaç dili birden
konu£uyorsun. Bu dil bilgisi senin için
büyük bir avantajdır.

Yapılan anla£malara uy, güleryüzlü ol
ve ba£vuru görü£mesine mutlaka
zamanında git.

Bir meslek eœitimi yeri bulana kadar ara.
Arzu ettiœin meslekte hemen meslek eœitimi
yeri bulamazsan, önce ba£ka bir mesleœe
yönel.

Meslek eœitimi en iyi yatırımdır!
Meslek eœitimiyle güvenli bir geleceœe!
Sen de geleceœini güvenceye al!
CGIL
BILDUNG

Bundesministerium
für Wirtschaft
und Arbeit

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Sozialfonds

