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Kurt-Schumacher-Straße 29, 30159 Hannover
MigrantenElternNetzwerk Niedersachsen

İlişki:

Okuldan mesleğe –
Almanya’daki yöntemler

Die KAUSA-Landesstelle Niedersachsen wird gefördert vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der
Initiative Bildungsketten.
Mehr Informationen: www.kausa-niedersachsen.de
Die KAUSA-Landesstelle Niedersachsen hat das Ziel, mehr
Menschen mit Migrationshintergrund für eine duale Ausbildung
zu begeistern. Sie unterstützt migrantische Unternehmen bei
der Erstausbildung und bringt junge Menschen mit Flucht- und
Migrationshintergrund mit kleinen und mittleren Unternehmen
zusammen. Sie informiert über das duale Ausbildungssystem,
Ausbildungsberufe und mögliche Karrierewege. Zur KAUSALandesstelle Niedersachsen gehören die Standorte Osnabrück
(BUS GmbH), Region Hannover (pro regio e.V.) und Delmenhorst
(VHS Delmenhorst).
Aşağı Saksonya Göçmen Ebeveynler Ağı, (MigrantenElternNetzwerk
(MEN) göçmen kökenli çocukların öğretim şanslarının artırılmasını
amaç edinmiştir. Ebeveynlerin rolü burada çok önemlidir. Ebeveynler
Ağı; çocuklarının öğretim süresince, göçmen kökenli ebeveynleri,
bilinçli ve emin olarak destek verebilmeleri için bu alanda geliştirir.

BIZ nerede bulabilirim?
İnternette arama motoruna, “BIZ Standorte Niedersachsen“
yazarsanız, bulabilirsiniz.

Aşağı Saksonya Göçmen Ebeveynler Ağı ve Bölgesel Ağlar için
geniş bilgi: www.men-nds.de
Göçmen topluluğunun; ebeveynleri, kuruluşları, kültürlerarası
inisiyatifleri, veli dernekleri - girişimlerinin ağını oluşturur. Aşağı
Saksonya’da; ebeveynlerin sorunlarını, kararların alındığı, politika,
eğitim ve idare alanlarına güçlü bir sesle ulaştırmayı hedefler. Bu
amaçla; sekiz bölgesel ağ, bölgelerde ve eyalet çapında çalışmaktadır.

www.men-nds.de
flage
2. Au mplare
e
x
E
0
5.00

ÇOCUKLARIMIZ, GELECEĞİMİZ

Ein Projekt
der Arbeitsgemeinschaft
Migrantinnen, Migranten
und Flüchtlinge
in Niedersachsen (amfn e.V.)

1. Meslek eğitimi
Şayet meslek eğitimi için karar verdiyseniz, her alanda; zanaat, teknik,
tarım, sağlık, ekonomi, sosyal çalışma, eğitim gibi alanlarda, tanınan
350 meslek bulabilirsiniz.

Almanya’da; ya yüksek öğrenim yoluyla, ya da meslek okuluna giderek
kalifiyeli meslek öğrenebilirsiniz. Güncel olarak, aynı yaş grubunda
olanların yalnız %32‘si yüksek okuldan mezun olurken, yaklaşık
%42‘si meslek okulundan mezun olmaktadır. Her iki yol da iyi bir iş yeri
için kapı açar. Herhangi bir eğitim olmadan, güvenilir ve iyi kazanç
sağlayan bir iş yeri bulmak zordur.

Meslek eğitimi ile yüksek öğretim arasındaki fark nedir?

Almanya’da meslekî eğitim nasıl yapılır?

Bu broşürde, Almanya’daki meslek eğitimi konusunda genel
bilgileri veriyoruz. Her şeye rağmen bireysel danışmanızı öneririz.
Arka sayfadaki şekilde, meslek öğrenmede hangi yöntemlerin
olduğunu görebilirsiniz.
Meslek seçiminde ebeveynler çocuklarına nasıl yardımcı
olabilirler?
Hiç kimse çocuğunuzu sizin kadar iyi tanıyamaz. Ebeveyn
olarak; “Çocuğum şimdiye kadar neyi severek ve iyi yaptı?“ “Onu
kardeşlerinden ve diğer çocuklardan ayıran özellik nedir? “ gibi sorulara
siz cevap bulabilirsiniz. Bu nedenle; Almanya’daki meslek hayatını
bilmiyor dahi olsanız, çocuğunuza değerli bir rehber olarak yardımcı
olabilirsiniz. Çocuğunuzu herhangi bir meslek öğrenimine veya yüksek
öğrenim için zorlamayın. Bir meslek için çocuğunuz özgürce karar
verebilmeli. Bir meslek eğitimi veya yüksek eğitim iddialı alanlardır.
Şayet bunun için temeli varsa ve ilgi duyuyorsa ancak o zaman
başarıyla eğitimini tamamlayabilir.
Önemli olan, önceden iyice bilgi almak. Çocuğunuzla, meslekî ilgisi
ve yetenekleri hakkında konuşun. Danışmanlığa giderken, ebeveyn
akşamlarında ve bilgilendirme toplantılarında ona eşlik edin. Dil
konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? O zaman çeviri yapılmasını veya
bir çevirmen getirilmesini rica edin. Ya da, size çeviri yapabilecek birisini
yanınızda götürün.

Meslek okulunda görülecek eğitim için meslek okuluna başvurmanız
gerekir. Bu konuda, Meslek Bilgilendirme Merkezi‘ne (BIZ)
danışabilirsiniz.
www.jobboerse.arbeitsagentur.de
www.ıhk-lehrstellenboerse.de
http://www.handwerkskammer.de
İkili meslek eğitimi için direkt iş yerlerine başvurun. Hangi iş
yerlerinde boş eğitim yeri olup olmadığını, örneğin; iş kurumundan
(Agentur für Arbeit), Endüstri ve Ticaret Odası’ndan (Industrie- und
Handelskammer) veya Zanaaçılar Odası’ndan (Handwerkskammer)
öğrenebilirsiniz. Bu yerlere pratik yapmak için de danışabilirsiniz.
Önemli internet adresleri şunlardır:
Bir meslek eğitimi yeri nerede bulabilirim?
Meslek eğitimi fuarları ve bilgilendirme toplantıları; bilgi edinmek,
iş yerlerini ve okulları kişisel tanımak için iyi bir imkân sağlarlar. Bu
günlerle ilgili bilgileri, BIZ’den veya okulunuzdan öğrenebilirsiniz.
İnternette ayrıca; eğitimi görülen meslekler hakkında pek çok bilgi
edinebilir veya kısa filmler izleyebilirsiniz.
Örneğin:
www.planet-beruf.de/schuelerinnen
www.berufenet.arbeitsagentur.de
www.beroobi.de
Meslek seçimi ile ilgili sorularınıza yanıtları; İş Kurumu Meslek
Danışmanlığı’ndan (Berufsberatung der Agentur für Arbeit),
okulunuzdan veya Meslek Bilgilendirme Merkezi’nden
(Berufsınformationszentrum – BIZ) alabilirsiniz. BIZ her büyük
şehirde vardır ve meslek eğitimi ile yüksek öğretim konularında
sorular olduğunda ilk başvuru yapmak için bir yerdir. BIZ size;
başvuru belgelerinizin hazırlanmasında, meslek eğitimi veya yüksek
öğrenim yeri bulmanızda da yardımcı olur, danışmanlık yapar. BIZ’e
önceden yalnız gitmeniz mümkündür. Bireysel danışmanlık için
önceden bir randevu almanızı öneririz.
Eğitimi görülen meslekler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Meslek eğitiminde ön koşullar nelerdir?

İkili meslek eğitimi (Duale Ausbildung):
İkili meslek eğitimi, iki alanda yapılır: İş yerinde çalışarak ve meslek
okulunda da derslere katılarak. İkili eğitimde aylık ücret (meslek eğitimi
maaşı) alırsınız.
Okulda eğitim: Bu eğitimde, meslek okuluna gidersiniz, arada kısa
dönemlerle bir iş yerinde pratik yaparsınız. Bâzı eğitim alanlarında,
aylık meslek eğitim ücreti alabilirsiniz. Ama bâzen de bu eğitim için siz
ücret ödemek zorunda kalabilirsiniz.
Meslek okullarında; mesleğe bağlı derslerin yanı sıra, Almanca,
matematik, politika veya yabancı dil dersleri gibi dersler de vardır.
Verilen notlar; yalnız yazılı sınavları içermez, derslere sözlü katılım da
önemlidir.
2. Yüksek öğrenim
Yüksek öğreniminizi, bir üniversitede veya bir yüksek okulda
yapabilirsiniz. Genelde, bunun için Abitur denilen lise diplomanızın veya
(12. sınıftan sonra alınan) yüksek okul yeterlilik diplomanızın olması
gerekir. Ama bu diplomalar olmadan da yüksek öğrenim yapabilirsiniz.
Arka sayfadaki grafikte hangi yolların olduğunu görebilirsiniz. Yüksek
öğrenim, devlete bağlı üniversiteler ve yüksek okullarda ücretsizdir.

İkili meslek eğitimi için bir iş yerine başvuruda bulunun. Meslek
eğitimi için kimin alınacağına iş yeri karar verir. İş yerleri, en iyi
(yüksek) diplomaları olanları tercih etse de, hiç diploma olmadan da
meslek eğitimi yapılabilir.
Bir iş yerine kendini tanıtmak için en iyi yol, orada pratik yapmakla
olur. Orada, neler yapabileceğinizi gösterme imkânı vardır. Aynı
zamanda da hem iş yerini, hem de öğreneceğiniz mesleği tanımış
olursunuz. Bu eğitimin, sizin için uygun olup olmadığını daha iyi
anlarsınız.
Okullardaki meslek eğitiminde, kimi alacağına meslek okulu
karar verir. Bu eğitim için genelde ortaokul diplomasına
(Realschuabschluss) ihtiyacınız vardır, ama bâzı alanlar için alt düzey
ortaokul diploması da (Hauptschulabschluss) yeterli olabilir.
Meslek eğitiminin hangi avantajları vardır?
Eğitim sürecinde mesleğinizde pratik yapmak işgücü piyasasında
şansınızı artırır.
Genel olarak, eğitimin daha ilk yılında 400€ ile 800€ arasında aylık
alırsınız. Eğitiminizi tamamladıktan sonra bâzı meslek alanlarında
bir akademisyenden daha fazla kazanabilirsiniz.
Sığınma başvurunuz reddedilmişse, meslek eğitimi için istisnai
eğitim izni (Ausbildungsduldung) alabilirsiniz. Şayet eğitim
tamamlanınca iş bulursanız 2 yıl daha Almanya’da kalabilirsiniz
(Uyum yasası / Integrationsgesetz Juli 2016).
Meslek eğitimi, Almanya’ya uyum sağlamak istediğinizin
göstergesidir. Bu nedenle Almanya’da süresiz kalabilme şansınızı
artırırsınız.
Şayet memleketinize geri döner veya başka bir ülkeye giderseniz,
meslek eğitimi, sizin deneyim kazandığınızın ve kalifiyeli bir eleman
olduğunuzun da göstergesi olur.
Meslek eğitimi için para yetmezse ne yapmak gerekir?
Şayet kendi geliriniz veya ebeveyninizin geliri yetmezse; meslek
eğitimi yardım (Berufsausbildungsbeihilfe) BAB veya BAFÖG
imkânları vardır. Daha geniş bilgileri iş kurumlarından (Agentur für
Arbeit / Jobcenter) alabilirsiniz. Bir meslek eğitimi veya yüksek eğitim,
Almanya’da parasızlıktan dolayı başarısızlığa uğramamalı.

