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Meslek E¤itimi Macerası
Offenbachlı gençler ile anne ve babaları için meslek e¤itimi dergisi

KONU: ‹LK BAfiVURU GÖRÜfiMEM
Offenbach Bachschule, Edith-Stein-Schule, Mathildenschule ve Theodor-Heuss-Schule
Ö¤rencileri ile JUMINA Redaksiyonu tarafından hazırlanmıfltır.



Sevgili ö¤renciler,

Bir iflyerinde meslek e¤itimi
yapmak dün oldu¤u gibi
bugün de, gelecekte meslekte
baflarılı olmanın temelidir.
Meslek e¤itimi ile gelece¤i
garantili ifl sahibi olmanın
temelini atıyorsunuz.  Meslek
e¤itimi size üniversite e¤itimine de kadar giden
de¤iflik e¤itim imkanları ile mesle¤inizde kendinizi
gelifltirmek için, düflünülebilecek her türlü imkanı
sunmaktadır.

Offenbach Sanayi ve Ticaret Odası’na üye iflletme-
ler, 100’e yakın meslek dalında meslek e¤itimi
imkanı sunmaktadırlar. Bu 100’e yakın meslek
dalının 30’u, son yıllarda yeni ortaya çıkan ya da
bugünün koflullarına göre modernlefltirilen meslek
dallarıdır. Offenbach ve çevresindeki meslek e¤itimi
yerleri sayısı da her geçen yıl artmaktadır. Geçen yıl
bizim bölgemizdeki iflletmeler bin 600’e yakın mes-
lek e¤itimi yeri bildirmifllerdir.

Offenbach Meslek E¤itimini Destekleme Vakfı’nın
kaynaklarından desteklenen ve Offenbach’ta tüm
okul mezunlarına ücretsiz olarak da¤ıtılan bu meslek
e¤itimi dergisi, siz ö¤rencilere meslek seçimi kon-
usunda tavsiyelerde bulunmakta, size bir ifl
görüflmesinin nasıl oldu¤unu göstermektedir. Bu bil-
gilerle, sizin meslek e¤itimi için ifle alınma flansının
yükselecektir. Ayrıca bu dergide, önemli adresleri,
sorularınızı yöneltebilece¤iniz kifliler, meslekler ve
meslek e¤itimi danıflmanlı¤ı konusunda bilgi alabile-
ce¤iniz internet sitelerinin adresleri yer almaktadır.

Okullardan mezun olan gençlerin velilerinden çocu-
klarına, meslek seçimi ve meslek e¤itimi için baflvuru
aflamalarında, özellikle destek olmalarını rica ediyo-
rum. Bizim tecrübelerimize göre, bilgi alma ve
danıflma imkanlarının yo¤un olarak kullanılması,
velilerin meslek e¤itimi yeri için baflvuruları çocu-
klarıyla birlikte hazırlamaları halinde, uygun bir
meslek e¤itimi yerinin bulunması kolay olmaktadır.

Size baflvurularınızda baflarılar diliyorum.
Ingo Mayer
Sanayi ve Ticaret Odası (IHK) Baflkanı
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Sevgili ö¤renciler,

CGIL E¤itim Merkezi’nin
yeni projesi, özellikle projenin
temel felsefesi nedeniyle
benim çok hofluma gitti.
JUMINA Projesi, yabancı
gençlerin iki dili birden
konuflmalarını ve iki ayrı kül-
türü tanımalarını büyük bir potansiyel olarak görüy-
or. Bu özellikler bizim flehrimiz ve sanayi yerleflim
bölgesi Offenbach için de¤eri tahmin edilemeyecek
zenginliklerdir.
Ayrıca bu projenin temel hedefi ö¤rencilerin ö¤ren-
cileri, meslek e¤itimi konusu ile yakından ilgilen-
meye teflvik etmeleridir. Bu çok önemli bir noktadır,
çünkü eski bir ö¤retmen ve yetiflkin iki çocuk babası
olarak, ö¤renciler için di¤er ö¤rencilerin tavsiyeleri-
nin, anne ve babalar ile ö¤retmenlerin tavsiyelerin-
den daha inandırıcı oldu¤unu biliyorum.

Bana JUMINA Projesi ve bugüne kadar proje çerce-
vesinde yapılan çalıflmalar anlatıldı¤ında, bana
yapılan projenin hamili¤ini üstlenme teklifini kabul
etmek kararını hemen verdim. JUMINA ö¤rencileri-
nin hazırladı¤ı ve benim de davetli oldu¤um akflam
yeme¤ini hala unutmadım. Ayrıca bu akflamda,
JUMINA logo yarıflmasını kazanan Gennifer Curia ve
Jasmin Höhn’ü tanıdım.

Bu etkinlikler bana siz gençlerin size uygun zemin
sa¤lanması halinde, ne kadar yaratıcı oldu¤unuzu ve
hangi yeteneklere sahip oldu¤unuzu gösterdi. Sizin
bu yönünüzün de ortaya çıkması ve takdir edilmesi
çok önemlidir.

”Meslek E¤itimi Macerası” dergisini yeni sayısı size,
meslek e¤itimi için baflvuru görüflmelerinde nasıl iyi
bir izlenim bırakabilece¤inizi gösteriyor. Öncelikle
bir görüflmeye hazırlıklı olarak gitmek çok önemlidir.
Çünkü görüflmeye hazırlıklı olarak giden, kendisini
görüflmede neyin bekledi¤ini bilir ve ona göre hare-
ket eder.

Umutsuzlu¤a kapılmayın! ‹yi hazırlandı¤ınız bir
görüflmeden sonra ret cevabı alsanız bile kendi ken-
dinizi suçlamak için bir neden yoktur. Baflaısız sonu-
çlanan bu görüflmeyi, bir sonraki baflarılı sonuçlana-
cak görüflme için bir alıfltırma olarak görün.

Bu nedenle senin için de meslek e¤itimi yeri
için baflvurmaya de¤er!
Size sonsuz baflarılar diliyorum.

Horst Schneider
Offenbach Belediye Baflkanı

Jumina projesi logosunu çizen Bachshule 9aR sınıfı 
ö¤rencileri Gennifer Curia ve Jasmin Höhn.
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JUMINA - CGIL E¤itim Merkezi’nin Yeni Projesi
”JUMINA-Genç Göçmenler Meslek E¤itiminde” Offenbach’taki yabancı ö¤ren-
cilerin meslek e¤itimine yönelmelerini destekleme projesidir. Proje 2005
Eylül ayında Offenbach’taki 7 okulda bafllamıfltır.

JUMINA-Etkinlikleri
CGIL E¤itim Merkezi, kendileri de göçmen kökenli olan iki bayan ö¤retmenle birlikte, afla¤ıdaki etkinli-
kleri düzenlemektedir: Meslek e¤itimine bafllayacak olan ö¤renciler için tek tek ya da topluca meslek seçi-
mi konusunda meslek danıflmanlı¤ı hizmeti, ifl bilimi dalında ekip danıflmanlı¤ı, ”Meslek E¤itimi
Macerası” dergisinin hazırlanması, ”Senin için de meslek e¤itimi yapmaya de¤er” çalıflma grubu gibi
ö¤rencileri teflvik edici çalıflma gruplarının desteklenmesi, meslek e¤itimi konusunda ö¤renci film projele-
rinin desteklenmesi, iki dilde veli akflamlarının hazırlanması ve düzenlenmesi, göçmenlere özgü bir yete-
nekler profilinin hazırlanması, ”Offenbach Uzmanlar Kurulu” ile iflbirli¤i ve meslek e¤itimi konusunda
duyarlılı¤ın arttırılması çalıflmaları v.s...

JUMINA’nın ana mesajı
Yabancı gençler her iki kültürü de tanımakta ve baflka diller de bilmektedirler. Bu özellikler ekonomi ve
toplum için çok de¤erli kaynaklardır ve teflvik edilmeleri gerekir. Bugünün gençleri, yarın Offenbachlı
iflletmelerin çırakları olacaklardır.

JUMINA’nın partnerleri
JUMINA Projesi, Offenbach Milli E¤itim Dairesi tarafından desteklenmektedir.

Okullar
JUMINA projesine Offenbach’tan 7 okul katılmaktadır: Bu okullar; Schiller Schule, Bachschule, Edith-
Stein-Schule, Ernst-Reuter-Schule, Ludwig-Dern-Schule, Mathildenschule ve Theodor-Heuss-Schule’dir.

Proje yönetimi

CGIL-Bildungswek e.V. - 
Centro di Cultura e Fomazione,
Frankfurt

Partnerler ve destekçileri

JUMINA Offenbach ve Offenbach
Bölgesi Milli E¤itim Müdürlü¤ü
tarafından desteklenmektedir.

Di¤er destekçiler 
Offenbach Uzmanlar Kurulu
üyeleri, odalar, yerel iflletmeler
(Örne¤in Ring-Center, MAN
Roland, GKN Driveline, Hotel
Arabella Sheraton, BRUDERO,
Restaurant SchauMahl), Çalıflma
Ajansı, MainArbeit, sendikalar ve
göçmen dernekleri

Proje ekibi

Franco Marincola, 
Proje  Koordinatörü, 
CGIL-Bildungswerk e.V.

Elisabetta Fortunato und 
Vicky Pompizzi, 
JUMINA-Ö¤retmenleri,
Schillerschule

Proje Ekibi ‹liflki

Elisabetta Fortunato, 
0178 523 91 88
Vicky Pompizzi, 
0178 523 91 08

Franco Marincola, 
CGIL-Bildungswerk e.V., 
069 72 39 28

Proje Ekibi Bürosu

Projekt ”JUMINA”
Schillerschule
Goethestrasse 107-109
63067 Offenbach
Büro 069 80 65-3537
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Mathildenschule redaksiyon ekibi 

Edith-Stein-Schule redaksiyon ekibi

Bachschule redaksiyon ekibi

Bu JUMINA-Redaksiyonu. Theodor-Heuss-Schule redaksiyonun foto¤rafını 
12. sayfada görebilirsin.



Edith-Stein-Schule 6bF sınıfından Filippo Amodio’nun haberi

Unutulmayacak bir gün!
Benim ismim Filippo, 12 yaflındayım. ‹talyan’ın Napoli
kentinden geliyorum. Benim en büyük arzum aflçı olmak.
Ben yemek piflirmeyi çok seviyorum. Bu nedenle ”Bir
Profesyonel Aflçıyla Yemek Piflirme” etkinli¤i için gönüllü
olarak ilk önce ben baflvurdum.
Ve çok harika bir etkinlikti.

Ben size flimdi bu özel günü anlatmak istiyorum:

10 Mayıs Çarflamba günü saat 13.00’de Schillerschule’ye geldim.
Grubumuzda Edith-Stein, Ludwig-Dern ve Schillerschule’den 17
kız ve erkek ö¤renci vardı. Aflçı Bay Kiekebusch da oradaydı. Önce patates, sonra domateslerin kabuklarını
soyduk, sonra da ıspanakları yıkadık. Bu arada arkadaflım Sergej lahanayi eflkenar dörtgen biçiminde
kesti. Oldukça çok iflimiz vardı, çünkü o akflam yeme¤e 60 misafir gelecekti. 

Kız ö¤rencilerden bazıları ”JUMINA Tatlısı”
adlı sürpriz tatlıyı çoktan hazırlamıfllardı. Kısa bir dinlenmeden sonra Panzerotti yaptık. Aflçı yardımcısı
Dominik kendi hazırladı¤ı hamuru yo¤ururken, ben de yumurtaları kırıp, yumurta sarısını, beyazından
ayırdım. Üç kifli birlikte çalıflık. Dominik hamuru çember halinde kesti, ben bu hamura yumurta sarısı
sürdüm, Sergej de Panzerotti hamurunu Ricotta ile doldurdu. 70 tane Panzerotti’yi bitirdi¤imizde ilk
foto¤rafçılar da gelmiflti.

Foto¤rafçılardan sonra davetli misafirler de gelmeye baflladılar. Misafirler arasında anne ve babalarımız,
ö¤retmenler, projenin sponsorları, Offenbach Belediye Baflkanı ve Belediye Sosyal ‹fller Encümeni de vardı.
Kısa bir süre sonra bu davetin sunucusu Bayan Fortunato hepimizi salona ça¤ırarak, misafirlere tanıttı.
Tanıtımdan sonra kofluflturma bafladı. Hemen bütün masalara tabakları yerlefltirdik. Davet menüsü befl
çeflit yemekten olusuyordu. En zor olan da, her yemekten sonra tabakları hemen yıkamak 

zorunda olmamızdı. Misafirler yemeklerini bitirdikten sonra, Bayan Fortunato ve Belediye Baflkanı bizi
salona götürdüler. Orada hiç birimizin hesaba katmadı¤ı bir sürprizle karflılafltık. Hepimize bu kursa
katılma belgeleri ile güzel bir deri cüzdan ve üzerinde Offenbach’ın logosunun bulundu¤u birer flapka ver-
ildi. Ama bununla herfley bitmedi, çünkü yemekten sonra masaları toplamak, tava ve tencereleri yıkamak
zorundaydık. Tamamen yorgun ve mutlu bir flekilde geceyarıyı yattım ve yata¤a girer girmez hemen uyu-
dum.

Bu akflam benim için unutulmayacak kadar güzel bir gün oldu.
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Profesyonel aflçıyla yemek piflirme

D I N N E R

”Kochen mit einem Profi”
am 10. Mai 2006

in Offenbach am Main

MENU

Mozzarellastrudel mit Rucola und Tomaten

Lasagne vom Edelfisch

Panzerotti mit Ricotta und kurz gebratenem Spinat

Geschmorte Lammschulter mit jungem Wirsing

Dessert JUMINA

Wein
SANTIANNI, Solopaca - Rosso Classico - DOC

CASTELLO DUCALE (Caserta)

Mutfak Ekibinin fiefi
Offenbach Maitre Restaurant
SchauMahl’dan Alfons Lorenz von
Kiekebusch’a

Servis Ekibi fiefi
Offenbach Hotel ArabellaSheraton,
Restoran Müdürü Daniel Leisentritt’e

Mutfak ve Servis Ekibi’nden
Tim Dornhecker, Monica Roppolo,
Iesha Avant, Caroline Heßberger,
Nastasja Stoppelbein, Marie Leicht,
David Ihrig, Tolga Koyunca, Filippo
Amodio, Irmak Ciftci, 
Demet Teneteci, Haida Vejzovic,

Daniele Marincola, Gözde Cantürk,
Sergej Belender, Sandra Biscan,
Jasmin Nasiri, Claudio Carrino, 
Tania Leunig

Sponsorlar
Wein & Mehr; Famiglia Castiglione;
Fa. Edelfisch; Käsefabrik L’Abbate,
Metzgerei Klaus Schneider; Gartenbau
Reiner und Heidi Jung; Fa. Cesare
Soravia GmbH; Italienische
Lebensmittel Da Angelo; BS-
Consulting

Organizasyon Schillerschule
Okul Mutfa¤ı Ekibi, SR Ekibi,
Okul Hademesi ve Schillerschule Veli
Derne¤i’ne yardımları dolayısıyla özel-
likle teflekkür ederiz.

Ben ve Sergej hamur hazırlarken Do¤ru teknik- Profi aflçı gösteriyor Misafirler  geldi mi? fieref misafirlerinin       masasında Heyecanlı      konuflmalar 

‹flte benim Panzerottilerim Servis yapılıyor Misafirlerin keyfi yerinde fiimdi sırada koyun eti var Nihayet baflardık
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Senin meslek e¤itimi yeri görüflmesi için randevun
mu var? Tebrik ederiz!
‹flverenle meslek e¤itimi yeri görüflmesi yapaca¤ın için ne kadar çok
seviniyorsan, esas flimdi sakin olmak ve kendini bu görüflmeye iyice
hazırlamak zorundasın. Sakın unutma: ”Bu görüflmede iflveren üzerin-
de bırakaca¤ın ilk izlenim çok önemlidir.” Bu nedenle özellikle dikkat
etmen gereken noktalar vardır: Kıyafet, görüflmeye tam vaktinde gitme
ve görüflmede nezaket, dikkat etmen gereken noktalardan sadece üçü-
dür.

Dergideki fotoromanda Ahmet ve Giuseppe sana görüflmede nelerin
yanlıfl, nelerin do¤ru oldu¤unu gösteriyorlar.

Fotoroman, Bach-Schule JUMINA Redaksiyonu
tarafından yazıldı.

Fotoromanda rol aldıkları için Bay Benitez, Bayan Däfner
ve sigara içmeyen Giuseppe und Ahmed’e ayrıca teflekkür ederiz.

Bir görüflmede dikkat etmen gereken 
10 önemli nokta:

1. ‹flverenle yapaca¤ın görüflmeye iyi hazırlan: Görüflme için nereye 
gitmen gerekiyor? Baflvurdu¤un kurum veya flirkete nasıl ve ne 
kadar sürede gidebilirsin? Beklenmedik aksamaları da hesaba 
katarak evden biraz erken çıkabilirsin. Çünkü görüflmeye geç 
kalmak, hiçte iyi de¤ildir.

2. Görüflmeye giederken, baflvuru belgelerini, gerekli olabilecek 
di¤er belgeleri, not almak için bir not defteri ile bir kalem de 
götür. Görüflme esnasında soru sorman ve cevapları not etmen iyi 
bir izlenim bırakır.

3. Seni en iyi arkadaflların ve ailen tanır. Onlara senin güçlü ve zayıf
yönlerinin ne oldu¤unu sor. Ama, insanın zayıf bir yönünün belki
güçlü bir yönü olabilece¤ini de unutma.

4. Görüflmeye gitmeden önce ne giyece¤ine karar ver. Giyece¤in 
kıyafetin yıkanması mı gerekiyor? Bluzün eksik dü¤mesi var mı? 
Ve görüflme günü mutlaka yeni yıkanmıfl çamaflır ve kıyafet giy.

5. Ve bu tavsiyeyi de hiçbir zaman unutma: Görüflmeye gitmeden 
önce yıkan ve saçlarını da yıka, difllerini temizle. Bunları yapma
dan sakın evden çıkma. Bunları yaparsan herkesin seni 
be¤endi¤ini göreceksin.

6. Görüflme yerine erken mi geldin? Görüflme saatini beklerken, 
sakın sigara içme! Belki senin gelecekteki flefin sigara içmeyen bir
insandır. Ve sakin unutma: Sakız çi¤niyorsan at!

7. ‹nflallah görüflme öncesi, telefon açarak, seninle mülakatı yapacak
olan kiflinin adını sormayı unutmamıflsındır. Çünkü, ”Günaydın, 
Bay,,,,,,ehhhhhhhh” diye söze bafllayıp, görüflece¤in kiflinin adını 
bilmemen çok kötü izlenim bırakır.

8. Mülakatı yapan kifli sana bir bardak su ikram ederse kabul 
edebilirsin, ama alkollü içkiyi kesinlikle reddet.

9. Mülakatı yapan kifli konuflurken onu dikkatlice dinle, gözlerinin 
içine bak ve gülümse. Bir gülümsemenin her zaman karflılı¤ın 
alırsın.

10. Ve son olarak: Herkes mutlaka bir ifl görüflmesi yapmıfltır ve 
hepsi de mutlaka heyecanlanmıfllardır. Bu gayet normaldir. ‹fl 
görüflmeleri tecrüben arttıkça sen de sakinlefleceksin.

Bu nedenle: Heyecanlanma, sakin ol!

Görüflmeye hazırlanmak için, ”Meslek E¤itimi
Macerası” dergisinin daha önceden yayınlanan
iki sayısından da yararlanabilirsin. Derginin bu
iki sayısına internette www.cgil-bildungswerk.de
/3421.html ve www.cgil-bildungswerk.de
/3383.html adreslerinden ulaflabilirsin.

Meslek e¤itimi yeri görüflmesine iyi hazırlan!

Baflvuru görüflmesine böyle gidilmez!

Görüflme için bu kıyafetler fena de¤il

Bu üç genz kızdan biri görüflmeye de¤il, diskoya gitmek istiyor?
Diskoya gitmek istiyen kızın hangisi oldu¤unu tahmin edebilir misin?

Do¤ru kıyafet için bir iki tavsiye daha



>> Pazartesi sabahı erken saat: Ring-Center Meneceri Francisco Benitez ve
sekreteri Bayan Däfner,  o gün yapılacak iflleri konufluyorlar. 

Benim görüflmeye
girmem lazım.

Aman Tanrım! Bu da
kim? Kim oldu¤unuzu ve
kiminle görüflmek istedi¤inizi

sorabilir miyim?

Benim adım Giuseppe. ‹fle
baflvurum nedeniyle birisiyle,
herhalde adı ”Bonitoz” bir ifl
görüflmesi yapaca¤ım.  

Siz herhalde Ring-
Center Meceneri Bay
Benitez’i kastediyorsunuz.

”Evet,
evet o!”

>> Giuseppe odanın
kapısını bile çalmadan
sekreterin bürosuna
girer.

Lütfen koridorun
sonuna kadar gidin. Sol taraf-
taki son kapıdan girin.

Tamam, ben
zaten gidiyorum.

Baflvuru
görüflmesi nerede?

Bu
da hiçbir terbiye yok ve

ayrıca da sırf sigara
kokuyor.

Of,
odaya girmeden önce

bir sigara daha içeyim. Hiç
canım istemiyor, ama

görüflmem lazım.

>> Guispeppe görüflmeye geç kaldı. Ama
bu onun umurunda bile de¤il

Hi.

Herhalde
diskodan çıkıp
do¤rudan buraya

gelmifl. 

Meslek e¤itimi yeri için ilk baflvuru görüflmem
FOTOROMAN

Evet, do¤ru. Ben de
adaylar ile tanıflaca¤ıma çok

seviniyorum.

Günaydın Bay Benitez. Bunlar peraken-
de satıfl elemanı kadrosu için baflvuranların
dosyaları. Bugün iki genç ifl görüflmesine
gelecekler. Ben ikisini de çok merak ediyo-
rum.

Foto¤raflar: Atelier A. und A. Schleifer

Offenbach Ring-Center’de bir Pazartesi sabahı

Baflrollerde Bay Benitez
Ring-Center Meneceri ve
çırak adayları Giuseppe ve
Ahmed



Bu
moruk daha ne

kadar saçma fleyler anlat-
maya devam edecek?

Merhaba!
‹yi Günler

Bay Tilli. Sizinle
tanıfltı¤ıma sevindim.

Lütfen oturun Oturdum
zaten.

Lütfen bana baflvuru
belgelerinizi verir misiniz?

Buyurun, sizin için
bir ka¤ıda yazdım.

Kılık
kıyafeti yerinde de¤il,

bakımlı gözükmüyor, sırf siga-
ra kokuyor. Bir ifl görüflmesine

nasıl böyle gelinir?

Dıflarıya bakın. Hergün buraya binlerce
müflteri geliyor. Müflteriler herfleyin aksaksız
yürümesini, her tarafın temiz olmasını ve ken-
dilerine iyi hizmet verilmesini bekliyorlar.

Bütün bunlar beni
hiç ilgilendirmiyor.

Evet, bitti.

Hadi eyvallah.

Bu
bizim iflimize
yaramaz.

Bu
ne biçim bir terbiye? Hiç

sormadan oturuyor. Baflındaki
flapkayı bile çıkartmadı.

Ellerini
pantolununun cebin-
den çıkaramaz mı?

>> Giuspeppe’nin
tırnaklarının içi siyah kir dolu.
Ne kadar i¤renç!

Aman,
aman bunun karne-

sinde hiç bir iyi not
yok.

Okul benim hiç umurumda
de¤il. Zaten do¤ru düzgün birfley
ö¤renilmiyor. Neden okula
gideyim?

Okulda baflarılı bir
ö¤renci de¤ildiniz her-
halde?

Tamam mı, bitti mi?
Benim daha bir arkadaflla

buluflmam lazım.



>> Saat 10.50. Bayan Däfner ifliyle meflgul oldu¤u bir anda kapı çalınır.

Bay Benitez. Size Bay Khadra’ya
tanatabilir miyim? Bay Khadra’yı pera-
kende satıfl elemanı ifli için baflvurmufl
ve kendisinin bugün sizinle randevusu

var.

‹yi bir bafllangıç.

Günaydın. Benim adım Ahmed
Khadra. Benim bugün bir ifl görüflmesi
için Bay Benitez ile randevum var.

‹yi Günler Bay
Benitez. Sizinle tanıfltı¤ıma
sevindim.

‹yi Günler, Nay
Khadra. Ben de
tanıfltı¤ımıza çok mem-

nun oldum.

Buyrun, lütfen
oturun. Teflekkür ederim

Bay Benitez.

”Bak,
ne kadar terbiyeli

bir genç.”
Lütfen bana baflvuru belgeleri-

nizi verir misiniz?

””Tabii buyrun.”

Ah,
kıyafeti ne kadar düzgün.

Görüflmeye de tam vaktinde
geldi.

>> Ahmet rahat
oturmak için ilikli
olan ceketinin
dü¤melerini açar.

Bay
Benitez çok sevecen bir

insan. Korktu¤um gibi
de¤il.



Karnenizden gördü¤üm
kadarıyla düzenli olarak okula
gitmissiniz. Bu çok iyi. Ayrıca
notlarınız da cok güzel.

Teflekkür ederim.
Ben okula gitmeyi
çok seviyorum.

Daha
çok genç olmasına

ra¤men, olgun ve yetiflmifl bir
insan izlenimi veriyor. Kendisinin
bizim satıfl ekibimize çok uygun

oldu¤unu düflünüyorum.

Lütfen, flu ka¤ıda on güçlü yönünü-
zü on da zayıf yönünüzü yazın. Bunu
yazarken lütfen bir tükenmez kalem
kullanın ve ifle alındı¤ınız takdirde gele-
cekteki iflinizden neler bekledi¤inizi
açıklayın.

Ben
güvenilir ve dakik bir

insanım, ama düzen konusunda
pek titiz bir kifli de¤ilim. Ancak
baflka bir dil daha biliyorum. Bu

da satıfl için çok önemli bir
avantaj.

Dıflarıya bakın. Hergün
buraya binlerce müflteri geliyor.

Müflteriler herfleyin aksaksız yürüme-
sini, her tarafın temiz olmasını ve
kendilerine iyi hizmet verilmesini

bekliyorlar.

Beni de yeni iflimde
en çok ilgilendiren yön bu.

Hergün birçok insanla bira-
raya gelmek, onlara yardım
edebilmek ve sürekli olarak

yeni birfleyler ö¤renmek.

Bay Khadra. Benim üzerimde
çok iyi bir izlenim bıraktınız. 1 Eylül’de

burada meslek e¤itimine bafllayabilirsiniz.
Yarın size meslek e¤itimi anlaflmasını gön-
derece¤iz. Ring-Center çalıflanları

arasına ho_geldiniz.

Bay Benitez. Bu dostça görüflme
için çok teflekkür ederim. Meslek
e¤itimine bafllayaca¤ıma flimdiden
seviniyorum. Hoflçakalın.

Ahmed baflardı. Sen de baflarabilirsin. 
Çünkü senin için de meslek 

e¤itimi yapmaya de¤er!

‹nflallah,
matematikteki zayıf

notum hakkında birfley
söylemez.
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Vasukie Muraleedharan ve Magda Gren
Mathildenschule ö¤rencileri Vasukie
Muraleedharan ve Magda Gren, ”Meslek
E¤itimi Macerası” Dergisi adına Offenbach’taki
yafllı bakıcılı¤ı okulunu ziyaret ettiler ve flimdi
yafllı bakıcısı yardımcısı ve yafllı bakıcısı mes-
leklerini tanıtıyorlar. 

”Yafllı bakıcısı yardımcısı olmak için ortaokul mezu-
nu olman gerekiyor. Bir yıl süreyle de¤iflimli olarak
okulda ve bakımevinde yafllılar yurdunda ö¤renim
görüyorsun. Bitirme sınavını baflardıktan sonra e¤er
ö¤renime devam etmek istersen, yafllı bakıcısı olabi-
lirsin. Hasta bakıcı yardımcısı veya buna eflit düzey-
de bir mezuniyeti olanlar da yafllı bakıcısı yardımcısı
olabilirler.

Bütün anlattıklarımızın senin için teorik düzeyde kalmaması için, Offenbach Yafllı Bakıcısı Okulu Müdüresi
Bayan Busse ile de görüfltük. Bayan Busse, bize okulu gezdirirken, bir yandan da, bir yafllı bakıcısının
hangi iflleri yaptı¤ını anlattı.  Bayan Busse, bu meslekte öncelikle yafllı insanları can kula¤ı ile dinlemenin
çok önemli oldu¤unu vurguladı. Bu nedenle, okulda, yafllıları daha iyi anlamak için onların daha önceden
nasıl yafladıklarını ö¤reniyorsun. Ayrıca sana yafllı bakımı ve hastalıklar hakkında bilgi veriyorlar. Bu tabii-
ki çok önemli. Çünkü sen özel bakıma ihtiyaç duyan yafllıların bakım ve korunmalarını sa¤lamak zorun-
dasın ve bu da çok zor bir ifl. Ama bu hiç kimseyi korkutmasın.
Çünkü Bayan Busse, bu mesle¤in ince yapılı kızlar ve erkekler için
de uygun oldu¤unu belirtti.
Meslek e¤itimini tamamladıktan sonra en büyük avantajın yafllı
bakıcısı yardımcısı olarak oldukça ba¤ımsız çalıflma imkanıın
olması. Yani, sen kendin karar verebilir, örne¤in yafllılara ilaçlarını
da verebilirsin. Ama bu özgürlük aynı zamanda senin büyük bir
sorumluluk taflıdı¤ını da gösteriyor.
fiu anda özellikle baflka diller de konuflan yabancı yafllı bakıcısı
yardımcıları aranıyor. Çünkü 30, 40 yıl önce çalıflmak amacıyla
Almanya’ya gelen yabancı yafllıların flimdi bakıma ve yardıma
ihtiyaçları var. Ayrıca yabancı yafllılar bakıcılar ile kendi dillerinde
sohbet etmek istiyorlar. 

E¤er bu mesle¤e ilgi duyuyorsan, önce bakımevinde bir staj yapa-
bilirsin. Staj yapmak sana çok fayda sa¤lar. Bakımevlerinin adres-
lerini telefon rehberinde veya internette bulabilirsin. Google üze-
rinde de arama yapabilirsin.

Sevgili ö¤renciler: Bu tavsiye tabiiki bütün meslekler için
geçerlidir. Bu konularda ne kadar bilgi sahibi olursanız,
bilgi ve becerilerinizle istedi¤iniz ifl arasında o kadar iyi
ba¤lantı kurabilirsiniz.

Vasukie Muraleedharan und Magda Gren

‹nsanlarla ve dillerle çalıflmak

Biz, BRUDERO Limited fiirketi
olarak ”Meslek E¤itimi Macerası”
dergisi ve JUMINA projesini deste-
kliyoruz. Çünkü biz genelde
yabancı flirketlerle ifl yapan bir fir-
mayız.” Bunlar BRUDERO
Limited fiirketi Genel Müdürü
Claudio Bronu’nun sözleri.
”Biz Almanya’ya yerleflmek isteyen
flirketlere burada yardımcı oluyo-
ruz. Bizim çalıflma alanlarımız
a¤ırlıklı olarak, muhasebe, vergiler,
lojistik, flirket stratejileri ve personel
kazanma konularında yabancı fir-
malara danıflmanlık yapmak. Bu ifl
için de¤iflik uluslardan partnerler
arasında karflılıklı güven iliflkisinin
olması gereklidir. Bu bakımdan
bizim için iyi bir okul diplomasının
yanısıra birden fazla dil bilgisine
sahip olmak ifle almada ilk koflullar-
dandır. Bu nedenle özellikle
Almanya’da yetiflen yabancı gençle-
re meslek e¤itimi imkanı veriyoruz. 
Firma büro müdürü Rosa Di Dio
da bu konuda flunları söylüyor:
‹fl iliflkileri ve müflterilerle iliflkilerin,
firmaların ve müflterilerin bizim
çalıflanlarımız arasında kendi dil-
lerini konuflan insanlara rastlama-
ları halinde, daha güven verici bir
ortamda gerçekleflti¤ini tespit ettik.
‹nsanlar arasındaki buzlar böylece
daha çabuk eriyor. ”
Claudio Bruno, JUMINA projesinde
oldu¤u gibi kendilerinin de kaliteli
bir meslek e¤itimine büyük önem
verdiklerini vurguladı.
BRUDERO her yıl ticaret alanında
bir çırak yetifltiriyor. Claudio Bruno
bu konuda da flunları söyledi: ”Biz
meslek e¤itimi veren tek yabancı
firma de¤iliz. Meslek e¤itimi için
her tarafta baflka dilleri de bilen
gençler arayan benim bildi¤im çok
sayıda küçük ve orta ölçekli flirket-
ler var.”

Gördü¤ün gibi, meslek
e¤itimi için baflvurmak
senin için de de¤er.

BRUDERO Limited fiirketi’nden Rosa Di
Dio ve Claudio Bruno
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Lebenslauf

Persönliche Daten

Name Özlem Taskin
Anschrift Bernhardstrasse 42 

63067 Offenbach a.M.
Telefon und Handy 069-12 34 56 / 0175-123 45 67
E-Mail oe.taskin@t-online.de
Geb. am / Ort 13.04.1991 in Offenbach
Staatsangehörigkeit Türkisch/Deutsch
Eltern Metin Taskin, Mitarbeiter im Logistikunternehmen

Margarete Taskin, Friseurin
Geschwister eine Schwester, 22 Jahre

Ausbildungsdaten
Schulbildung Seit 2002 Bachschule in Offenbach

1998 bis 2002 Grundschule in Mühlheim
Angestrebter Schulabschluss Mittlerer Schulabschluss

Praktika
29.5. bis 23.6.2005 Praktikum im Ring-Center, Offenbach
21.4. bis 12.5.2004 Praktikum im Zoogeschäft Gloos, Offenbach

Sprachen und PC-Kenntnisse
Deutsch und Türkisch Muttersprachen
Englisch Wort und Schrift (Schulkenntnisse)
Französisch Grundkenntnisse (AG)
PC-Kenntnisse Computerführerschein (2005)

Hobbys Lesen, Volleyball, Fahrradfahren

Sonstiges
Sommer 2005 Schüleraustausch in Brest, Frankreich (drei Wochen)
Seit 2004 Regelmäßiges Babysitting

Offenbach, 3.2.2006

Do¤ru baflvuru
Meslek e¤itimi yeri için bir kuruma veya flirkete baflvurmak mı istiyorsun?
Bunun için baflvuru belgelerini do¤ru yaz! Meslek E¤itimi Macerası dergisinin 1. sayısında
baflvuru mektubunun nasıl yazılması gerekti¤i konusunda tavsiyeler yer alıyordu. fiimdi
özgeçmiflin nasıl yazılması gerekti¤ini göstermek istiyoruz.

Özgeçmifl yazarken de dikkat etmen gereken ayrıntılar vardır.
Bizim tavsiyemiz: Öncelikle imla kurallarına uyman gerekir!
Özgeçmiflini yazdıktan sonra bir yetiflkinle, anne veya babanla ya da ö¤retmenlerinle
özgeçmiflini yeniden gözden geçir.

fieflerin baflvuru belgelerin-
de özellikle dikkat ettikleri
noktalar!

• Özgeçmiflini mutlaka bilgi
sayarda yaz

• Temiz, beyaz ve düzgün bir 
dosya ka¤ıdı kullan

• Sadece A4 boyutunda dosya 
ka¤ıdı kullan

• Foto¤rafını dosya ka¤ıdının 
sa¤ üst köflesine yapıfltır.
Foto¤rafını kesinlikle ataç ile 
ka¤ıda tutturma

• Özgeçmiflini sadece siyah 
veya mavi bir tükenmez ya 
da dolmakalemle imzala

• Baflvuru mektubundaki tarih 
ile özgeçmiflindeki tarihin 
aynı ve güncel olup 
olmadı¤ına bak

• Bütün belgelerini bir dosy
anın içine veya plastik dosy-
aya flu sıraya göre koy: 
Özgeçmifl, karneler, staj bel
geleri ve sertifikalar

• Baflvuru mektubunu en üstte 
koy

• Baflvuru dosyanı yeterli büy
üklükte bir zarfın içine koy

• Zarfin ön yüzüne alıcının adı, 
soyadı, adresi ile zarfın 
arkasına gönderenin adı, 
soyadı ve adresini yazmayı 
unutma

fieflerin hiç hofluna gitmeyen
hatalar

• Vesikalık foto¤raf yerine tatil
de çekilmifl bir foto¤raf

• Belgelerde ya da zarfın üze
rinde çiçek ve kalp resimleri 
ile di¤er yapıfltırmalar

• Renkli, kareli veya çizgili 
dosya ka¤ıdı

Ve en son olarak...
Baflvuru mektubun ile
özgeçmiflini imzalamayı sakın
unutma!  ‹mzasız yazılar genel-
likle sekreterin çöp kutusuna
gider. O zaman baflvuru belgel-
eri için bofla u¤raflmıfl olursun.
Çabalarına yazık de¤il mi?



Merhaba, bir görüflmede mülakatı
yapan kiflinin hangi sorularını yanıtla-
mak kolay, hangi sorularını yanıtlamak
zordur?
Husai, 15 yaflında, Offenbach

Merhaba Husai. Senin soruna da kolay
bir cevap vermek mümkün de¤il. Ama
sana görüflmeye gayet iyi hazırlanmanı
tavsiye ederiz. Arkadafllarınla bir ifl
görüflmesinin provasını yapabilirsin.
Arkadafllarının tecrübelerinden kendinin
de yararlanabilece¤ini göreceksin. E¤er
arkadafllarından birisi sana, neden bu
meslegi seçtiniz sorusunu cevaplamanın
kendisi için hiç kolay olmadı¤ını söylüy-
orsa, bu tür bir sorunun sana da yönel-
tilebilecegini bil, ve sorunun yanıtını
önceden hazırla. Tabiiki çok heyecan-
lanmamak ve sorulara uygun, kısa ve
çarpıcı yanıtlar vermek en iyisidir. Sana
bir tavsiye daha: Meslek E¤itimi
Macerası dergisinin bundan önce iki
sayısı daha yayınlandı. Bu sayıları inter-
nette bulabilir ve dergi yardımıyla
iflverenle yapaca¤ı görüflmeye hazırla-
nabilirsin. ‹nternet adreslerini beflinci
sayfada bulabilirsin.

Sevgili redaksiyon
çalıflanlar. Benim adım Mustafa,
15 yaflındayım ve Offenbach’ta
oturuyorum. Yakında bir ifl
görüflmesi yapaca¤ım için, önceden
bilgi almak ve ifl görüflmesinde
iflverene hangi soruların sorulabile-
ce¤ini ö¤renmek istiyorum.
Mustafa, 15 yaflında, Offenbach

Sevgili Mustafa, mektubun için çok
teflekkürler. ‹fl görüflmesinde senin
hangi konularda bilgi ve beceri
sahibi oldu¤unu, senin güçlü ve
zayıf yönlerinin neler oldu¤unu,
özel meraklarını veya kariyer yap-
mak hakkında düflüncelerini
ö¤renmek isterler. ‹fl görüflmesinde
senin genel bilgi düzeyini de ö¤ren-
mek, bir problemi kavrama ve
hemen çözüm üretme becerini
yoklamak için sorular sorabilirler.
Ayrıca neden bu flirkette çalıflmak
istedi¤ini ö¤renmek isteyebilirler. ‹fl
görüflmesine hazırlanmak için,
arkadafllarından ve ailenden neyi
özellikle cok iyi yaptı¤ını sorman
yararlı olur. Herhangi bir el bece-
rin var mı? ‹nsanlara iyi kulak ver-
ebiliyor musun? Yardımsever
misin? Ve mutlaka sorulan bir soru
da: ”Hayatta ne yapmak istiyor-
sun?”. Görüflmeden önce internet-
ten bilgi al. Hemen hemen bütün
flirketlerin bir internet sitesi vardır.

‹yi Günler. Ben bir görüflmede
mülakatı yapan kifliye soru sorup sora-
mayaca¤ımı ö¤renmek istiyorum. E¤er
soru sormak gerekirse, hangi soruları
sormam gerekir?
Sabine, 16 yaflında, Offenbach

Sevgili Sabine, tabiiki mülakatı yapan
kifliye soru sorabilirsin. ‹flverene soru
sormak senin, baflvurdu¤un flirket ile
girmeyi düflündü¤ün ifl hakkında, ifl
görüflmesinden önce bilgi topladı¤ını
gösterir. fiirket hakkında internette
bulamadı¤ın konular ile ilgili sorular
sorman mümkündür. fiirkette
çalıflırken, meslek becerilerini gelifltir-
mek imkanları hakkında sorular da
sorabilirsin. Ama genel olarak, günlük
çalıflma süresi, sabah iflin saat kaçta
baflladı¤ı, alaca¤ın çıraklık ücrtinin ne
kadar oldu¤u ve flirketin hangi bölüm-
lerinde çalıflaca¤ın konusundaki soru-
ları rahatlıkla sorabilirsin. Bizden sana
bir tavsiye daha: Görüflmeye giderken
yanında bir not defteri götür ve
görüflme sırasında notlar tut.

Meslek E¤itimi Macerası  Okuyucu Mektupları

Theodor-Heuss-Schule redaksiyonu 
okuyucu mektuplarını cevaplandırdı.



Senin içini buradayız: Meslek e¤itimi konusunda soruların mıı var?
Okulla ilgili bir sorun mu var? 9. sınıfı bitirdikten sonra ne yapa-
ca¤ini bilmiyor musun? O zaman bize yazabilirsin:
JUMINA-Redaktion
Stichwort Leserbriefe
Schillerschule
Goethestrasse 107-109
63067 Offenbach

Sevgili Meslek E¤itimi Macerası Dergisi
çalıflanları, Hangi mesle¤i seçmek istedi¤imi
biliyorum ama, meslek e¤itimi yapaca¤ım
iflletmeyi tanımıyorum. ‹flletmeyi tanımıyor-
sam, orada önce bir staj yapmak imkanım
olup olmadı¤ını sorayım mı?
Michele, 17 yaflında, Offenbach

Sevgili Michele, 
Bu harika bir fikir. Çünkü staj yapmak
mesle¤e ilk adım olarak önemlidir. Staj
sırasında iflletme hakkında bilgi sahibi olur-
sun. Ayrıca staj yaptı¤ın iflletme de seni
yakından tanımak fırsatına sahip olur. 

Ben, bir görüflmenin ne
kadar sürdü¤ünü bilmek
istiyorum. Bir ifl görüflmesi
birkaç günde sürebilir mi?
Anisa, 15 yaflında, Offenbach

Sevgili Anisa, korkuya
kapılmana hiç gerek yok.
Normal olarak bir görüflme
yaklaflık bir saat sürer. Ancak
e¤er bir ifle alınma testine
davet edildiysen, bu test bir-
kaç saat sürebilir.

Sevgili redaksiyon ekibi, Yakında ben de bir görüflme yapaca¤ım. 
Bu görüflmede nasıl hareket etmem gerekti¤ini sormak istiyorum.
Fotios, 15 yaflında, Offenbach

Sevgili Fotios, 
Bu çok sık sorulan bir soru. En iyisi sen oldu¤un gibi ol. Görüflmede
nefleli, rahat ve açık ol. Konuflurken düzgün konuflmaya ve el ve kol
hareketlerine dikkat et. Arkadafllarınla veya anne ve babanla
görüflme provası yapabilirsin. Bu provada, senin güçlü ve zayıf yön-
lerinin neler oldu¤unu ö¤renmek flansın olur. Sakız çi¤nemek çok
kötü bir izlenim bırakır ve görüflme esnasında cep telefonunun çal-
ması da iyi olmaz. Mülakatı yapan kifli ile tanıflırken onu nasıl
selamlayaca¤ına da dikkat et.

Merhaba sevgili redaksiyon çalıflanları. Çok
yakında bir görüflme yapaca¤ım. Ben flimdiden
çok heyecanlıyım ve sizden, baflvurdu¤um flirket
hakkında hangi bilgilere sahip olmam gerekti¤ini
ve bilgileri nerede bulabilece¤imi ö¤renmek istiy-
orum.
Volkan, 16 yaflında, Offenbach

Sevgili Volkan, baflvurdu¤un iflletmenin ne
yaptı¤ını, ne üretti¤ini ve bu iflletmenin büyük
bir konzern ya da küçük ölçekli bir iflletme olup
olmadı¤ını mutlaka bilmen gerekir. Bu konudaki
bilgileri internette bulabilirsin.  E¤er internette
flirket hakkında bilgi bulamazsan, iflletmeye tele-
fon ederek sana flirket hakkında bilgi broflürleri
göndermelerini rica et. Ayrıca iflletmeler
hakkında Meslek Danıflmanlı¤ı Merkezi’nden
(BIZ) veya ‹fl Ajansı’ndan bilgi alabilirsin.

Merhaba, ben bugüne kadar birkaç görüflme yaptım. Ama her seferin-
de çok heyecanlanıyorum. Görüflmede çok heyecanlanıyorsam, nasıl
hareket etmem gerekir?
Maria, 15 yaflında, Offenbach

Sevgili Maria, 
Bizim sana verebilece¤imiz en iyi tavsiye, görüflmeye çok iyi hazırlan-
mandır. Görüflmeye iyi hazırlanmak sana güven verir. Bir
görüflmeden sonra e¤er ret cevabı alırsan, iflletmeye telefon edip, neyi
yanlıfl yaptı¤ını sor ve bir sonraki görüflmede aynı hatayı yapmamaya
çalıfl. Çünkü hayatında bundan sonra da sık sık bu tür görüflmeler
yapacaksın. Ve seninle mülakatı yapan kiflinin  de sinirli veya heya-
canlı olabilece¤ini unutma.

‹yi Günler. Benim bir sorum var.
Yak›nda ilk ifl görüflmesini yapaca¤im 
ve halen görüflme için nas›l giyinmem
gerekti¤ini bilmiyorum. Bana bir öne-
riniz var m›?
Faroud, 16 yaflında, Offenbach

Sevgili Faroud, E¤er temiz, rahat ve
a¤ırbafllı bir kıyafet seçersen, yanlıfl
yapmıfl olmazsın. Görüflmeye bofl
zamanlarında giydi¤in bir kıyafetle
gitme. Ama seçti¤in kıyafetinde abart-
malı ya da çok serbest bir kıyafet
olmaması gerekir. Bu tür kıyafetler iyi
izlenim bırakmıyor. Önemli olan
seçti¤in kıyafetle kendini rahat hisset-
mendir. Görüflmede kendini ne kadar
rahat hissedersen, kendine güvenin de
o kadar artar. Bu dergide yer alan
fotoromana bir bak. Düzgün kıyafetle
Ahmed, Guiseppe’den daha iyi bir
izlenim bıraktı. Ama mutlaka dikkat
etmen gereken nokta, seçti¤in kıyafe-
tin yeni yıkanmıfl ve ütülü olmasıdır.
Ve görüflmeye tam vaktinde git.
Görüflme saatinden 5 dakika önce
görüflme yerinde olmak en iyisidir.
Ayrıca görüflece¤in kiflinin adını
görüflme öncesi sorup ö¤renmen de
çok önemlidir.
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Meslek E¤itimi Macerası: Merhaba
Sercan, seninle görüflmemizin nedeni
senin yakında bir burs alacak olman. Burs
ile ilgili ayrıntılara geçmeden önce seni
yakından tanımak istiyoruz. Kaç
yaflındasın?
Sercan: Ben 16 yaflındaym.
M.E.M.: Nerelisin?
Sercan: Ben Yunanistan’ın Rodos
Adası’ndan geliyorum. Türk ve Yunanım.
M.E.M.: Burada hangi okula gidiyorsun
ve kaçıncı sınıftasın?

Sercan: Ben Schiller-Schule’ye gidiyorum ve 10. sınıftayım.
M.E.M.: Sen bir vakıftan burs alıyorsun. 
Sercan: Evet, göçmen kökenli ö¤rencilere destek veren bir vakıf.
Göçmenleri hem maddi hem de manevi olarak destekliyorlar. 
M.E.M.: Bu vakıf sana neden burs veriyor?
Sercan: Okulda notlarımın çok iyi olması ve toplumsal ve sosyal angaj-
man göstermem nedeniyle.
M.E.M.: ”Çok iyi not” ne kadar iyi?
Sercan: Benim not ortalamam 1,8.
M.E.M.: Hangi okuldan mezun oldun?
Sercan: Halen 9 yıllık ö¤renimi bitirdim. Simdi 10 yıllık ortaokulu
bitirmeye çalıflıyorum. Amacım liseyi de bitirmek.
M.E.M.: Bursu nasıl aldın?
Sercan: Burs için okulum beni önerdi ben de bu öneri üzerine bursa
baflvurdum.
M.E.M.: Ek ifller yapıyor musun?
Sercan: Daha önceden WOF ekibinde çalıflmıfltım. Halen bir ek ifl
yapmıyorum.
M.E.M.: Sen, toplumsal ve sosyal alanda aktif oldu¤unu söyledin. 
Tam olarak ne yapıyorsun?
Sercan: Okulumun ilk yardım ekibinde görevliyim, aynı zamanda
Alman Kızılhaç’ın da da ilk yardim elemanı olarak çalıflıyorum.
Okulumuzun ilk yardım ekibinin yöneticili_ini yaptım ve ayrıca
Otobüslerde Yardımcı Ö¤renci olarak görevliyim. Schiller-Schule ö¤renci
birli¤i sözcüsüyüm ve ö¤retmenler için kurslar da düzenliyorum.
M.E.M.: Ö¤renci arkadafllarımıza tavsiyelerin var mı?
Sercan: Sevgili ö¤renciler, baflarılarınızı devam ettirmek için sürekli
çalıflın. Sakin vazgeçmeyin. Böylece sizin gelece¤iniz da baflarılı olur.

Sercan ile Edith-Stein-Schule ö¤rencileri Sedef Bozda¤ ve
Selçuk-Sercan Karkao¤lu konufltu.

Karnede iyi notlar ile toplumsal 
ve sosyal angajman
Senin için de de¤er
Okulda baflarılı bir ö¤renci misin? Bofl zamanlarında gönüllü
olarak sosyal ifller yapıyor musun? Yabancı mısın? Bütün bu
sorulara ”Evet” cevabını verdiysen, mutlaka afla¤ıdaki röpor-
tajları oku. Çünkü bu röportajlardan, okul döneminde kendi-
ni sadece derslerine verebilmek için nasıl maddi ve manevi
destek bulabilece¤ini ö¤renebilirsin.

Sercan Arnitali

Meslek E¤itimi Macerası: Merhaba Sabrina, iki
yıldan beri burs alıyorsun. Burs hakkında bilgi
almak amacıyla seninle konuflmak istedik. Ama
önce seni yakından tanımak istiyoruz. Kaç
yaflındasın?
Sabrina: Ben 16 yaflındayım, annem babam
Portekiz’den geliyorlar.
M.E.M.: Hangi okula gidiyorsun?
Sabrina: 2004 A¤ustos ayından beri Theodor-Heuss-Schule’ye gidiyo-
rum. Ondan önce Bachschule’deydim.
M.E.M.:Bursu nasıl aldın?
Sabrina: Ben önce bursun ne oldu¤unu açıklamak istiyorum.
M.E.M.: Peki o zaman.
Sabrina: Bazıları, örne¤in bir Amerikan futbolu oyuncusunun maddi
destek aldı¤ı filmlerden bursun ne anlama geldi¤ini biliyorlardır.
Di¤erleri ise ders notlarının çok iyi olması nedeniyle devletten, bir bele-
diyeden ya da bir vakıftan para yardımı alan üniversite ö¤rencilerini
duymufllardır.
M.E.M.: Peki sende nasıl oldu?
Sabrina: Bachschule yönetimi burs için beni bir vakfa önerdi ve bana
hemen burs verdiler.
M.E.M.: Burs almak için ne kadar baflarılı bir ö¤renci olmak gerekir?
Sabrina: Burs almak için flu flartlari yerine getirmek gerekir: Göçmen
kökenli bir ailenin çocu¤u olmak, 8-13. sınıflarda okumak, not ortala-
masının en az 2,5 olması, toplumsal ve sosyal alanlarda gönüllü olarak
çalıflmak.
M.E.M.: Bu görüflme için sana çok teflekkür ediyoruz ve gelecekte de
baflarılar diliyoruz.
Sabrina: Ben de teflekkür ederim.

Sabrina Guimaraes

Meslek E¤itimi Macerası: Merhaba Jasmin. fiu
anda hangi film projesini yapıyorsun?
Jasmin: fiu anda ”Profesyonel Aflçı ile Yemek
Piflirme” gecesinde çekti¤imiz filmin montajını
yapıyorum.
M.E.M.: Harika. Bu senin ilk filmin mi? 
Jasmin: Hayır. Daha önce de Açık Televizyon Kanalı için programlar
hazırladım ve bir canlı yayında yayın yönetmenli¤i yaptım.
M.E.M.: Bu tam olarak ne demek?
Jasmin: Ben televizyonun reji odasında oturdum ve canlı yayında
hangi kameranın yayına girece¤ine karar verdim.
M.E.M.: Yani tam bir profesyonel yayın yönetmeni.
Jasmin: Evet. Yayın yönetmeni olmak için do¤ru yoldayım ama okul
sonrası da bu konuda çalıflmaya devam ediyorum.
M.E.M.: Peki filmcilik nereden aklına geldi?
Jasmin: Bu benim aklıma ilk yaptı¤ım stajda geldi. KJK Sangasse’nin
düzenledi¤i medya günlerine de iki hafta süreyle katıldım. Medya gün-
lerinde de film çekimi ve montajı konularında çalıfltım.
M.E.M.:Film yapımında senin en çok hofluna giden ne?
Jasmin: Benim en çok hofluma giden filmlerin ”ekip çalıflması proje-
leri” olması. Bir ekipte çalıflmak benim çok hofluma gidiyor.
M.E.M.: Okulu bitirdikten sonra ne yapaca¤ını biliyor musun? 
Jasmin: Mutlaka meslek e¤itimi yapaca¤ım ama flu anda sadece 10
yıllık ortaö¤renimi bitirmeye çalıflıyorum.
M.E.M.: Bu görüflme için sana çok teflekkür ediyoruz ve sana filmin
için baflarılar diliyoruz.

Bachschule JUMINA Redaksiyon Ekibi

Senin merakını uyandırdık mı? Sen de burs almak 
istiyor musun? O zaman daha fazla gayret et, angajman
göster, burs imkanları konusunda internette bilgi topla, 
ya da okul yönetiminden sor. Çok de¤iflik burs imkanları
vardır. Belki sana uygun bir burs da bulunabilir.
Baflarılar dileriz.

Jasmin Nasiri

Sana flimdi Jasmin’i tanıtmak istiyoruz.
Jasmin 15 yaflında, Fas kökenli bir Alman
ö¤renci. Schillerschule 9c sınıfında ve bofl
zamanlarında film çekiyor.
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Yararlı adresler ve internet ba¤lantıları 
Meslek e¤itimi yeri için baflvurmayı düünüyorsun, ancak
meslek seçimini henüz yapmadın ve meslekler konusunda
bilgi almak istiyorsun? Afla¤ıdaki liste her ne kadar tam
olmasa da, afla¤ıda adresleri belirtilen yerlere
baflvurdu¤unda, daha fazla bilgi alabilirsin.

Sanatkarlıkla ilgili bir iflletmede, endüstride veya ticaret
alanında bir iflletmede meslek e¤itimi yapmak istiyorsan,
do¤rudan Sanayi ve Ticaret Odası’na baflvurabilirsin:

Industrie- und Handelskammer
Offenbach am Main
Frankfurter Str. 90
63067 Offenbach am Main
069 82 07-312
069 82 07-349
service@offenbach.ihk.de
www.offenbach.ihk.de
www.ihk-lehrstellenboerse.de
www.lehrstellenportal.de
www.praktikant24.de

Pratik bilgi ve ustalık isteyen ifllerde yetenekliysen ve bu
alanda meslek e¤itimi yapmak istiyorsan, o zaman Rhein-
Main Sanaatkar ve Esnaflar Odası’na baflvurabilirsin.

Handwerkskammer Rhein-Main
Hauptverwaltung Darmstadt
Hindenburgstr. 1
64295 Darmstadt
06151 30 07-0
06151 30 07-299
info@hwk-rhein-main.de
www.hwk-rhein-main.de

Handwerkskammer Rhein-Main
Hauptverwaltung Frankfurt
Bockenheimer Landstr. 21
60325 Frankfurt am Main
069 9 7172-0
069 9 7172-199
info@hwk-rhein-main.de
www.hwk-rhein-main.de
www.lehrstellen-im-handwerk.de/index.php

Hizmet sektöründe bir avukatın yanında büro ve müflteri
hizmetleri elemanı olarak meslek e¤itimi yapmak istiyorsan,
o zaman Frankfurt Barolar Birli¤i’ne baflvurabilirsin.

Rechtsanwaltsfachangestellte/r
Rechtsanwaltskammer Frankfurt
Bockenheimer Anlage 36
60322 Frankfurt am Main
069 17 00 98-01
069 17 00 98-50
info@rechtsanwaltskammer-ffm.de
www.rechtsanwaltskammer-ffm.de

Doktor yardımcısı, difl doktoru uzman elemanı, veteriner
yardımcısı olarak meslek e¤itimi yapmak isteyenler
do¤rudan afla¤ıdaki adreslere baflvurabilirler:

Arzthelfer/in
Landesärztekammer Hessen
Im Vogelgesang 3
60488 Frankfurt am Main
069 9 76 72-0
069 9 76 72-128
laek.hessen@laekh.de
www.laekh.de

Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r
Landeszahnärztekammer Hessen
Rhonestr. 4
60528 Frankfurt am Main
069 42 72 75-0
069 42 72 75-105
box@lzkh.de
www.hzn.de
www.hzn.de/frame_stellen.html

Pharmazeutisch-kaufmännische/r Angestelle/r
Landesapothekerkammer Hessen
Am Leonhardsbrunn 5
60487 Frankfurt am Main
069 97 95 09-12
069 97 95 09-22
info@apothekerkammer.de
www.apothekerkammer.de
www.apothekerkammer.de/stellen-info.htm

Tierarzthelfer/in
Landestierärztekammer Hessen
Bahnhofstr. 13
65527 Niedernhausen
06127 9075-0
06127 9075-23
ltk-hessen@t-online.de
www.ltk-hessen.de

ve tıklamaya de¤er internet adresleri: 
www.meinestadt.de
www.arbeitsagentur.de
www.machs-richtig.de
www.berufenet.de

Bachschule ö¤renciler BIZ’da bilgi alıyorlar

Di¤er adresleri ”Meslek E¤itimi Yeri Aramada ve Meslek E¤itimine Baflvuruda Veliler, Ö¤renciler
ve Ö¤retmenler ‹çin Tavsiyeler” broflüründe bulabilirsin.
(IHK-Ratgeber für Eltern, Schüler und Lehrer bei der Ausbildungsplatzsuche und Bewerbung”)



Daniela Disser
Alman, 17 yaflında
matbaa iflçili¤i
mesle¤inin ikinci
e¤itim yılında:

”Meslek e¤itimi
yaptı¤ım dalda birçok
insanla iliflki kurmak,
hergün yeni bir fley
keflfetmek ve hergün
yeni birfleyler ö¤ren-
mek çok hofluma
gidiyor.”

Offenbach am Main Sanayi 
ve Ticaret Odası
Offenbach am Main
Frankfurter Straße 90
63067 Offenbach am Main

Tel 069 82 07-312
Fax 069 82 07-349
ausberater@offenbach.ihk.de
www.offenbach.ihk.de

CGIL-E¤itim Merkezi
CGIL-Bildungswerk e.V.
Hochstrasse 43
60313 Frankfurt

Tel 069 72 39 28
Fax 069 72 49 20
info@cgil-bildungswerk.de
www.cgil-bildungswerk.de

JUMINA
Proje Ekibi Bürosu
Schillerschule
Goethestrasse 107-109
63067 Offenbach
Büro 069 80 65-3537

elisabetta.fortunato@
cgil-bildungswerk.de
0178 523 91 88

vicky.pompizzi@
cgil-bildungswerk.de
0178 523 91 08

Senin için de meslek e¤itimi yapmaya de¤er!

Christopher Muschiol
Alman, 19 yaflında,
endüstri elemanı
mesle¤inde ikinci
e¤itim yılında:

”Çırakların,
”Meslek E¤itimi
Macerası” dergisi
projesi gibi proje-
leri kendi bafllarına
planlayıp gerçe-
klefltirmelerini çok
güzel buluyorum.”

Samir Abdelbay,
Faslı, 17 yaflında,
makine teknikeri
—makina ve sistem
tekni¤i bölümü-
mesle¤inde birinci
e¤itim yılında:
”GKN bana
stajımdan sonra bir
meslek e¤itimi yeri
teklif etti. Burada
meslek e¤itimi
yapmaktan çok
memnunum,
çünkü burada
kurslara katılıp,
mesleki bilgilerimi
gelifltiriyorum.”

Antonio Curcio
‹talyan, 20
yaflında, mekatro-
niker mesle¤inde
ikinci e¤itim
yılında....
”Bu ifli çok yönlü
olması nedeniyle
çok iyi buluyorum.
MAN’da meslek
e¤itimi yapan
gençlerle birlikte
”Meslek E¤itimi
Macerası” dergisi
için birlikte
çalıflaca¤ıma çok
seviniyorum.”

Tim Rachor
Alman, 19 yaflında,
endüstri mekanik-
eri mesle¤inde
ikinci e¤itim
yılında:”Ben de bir
sanaatkarlık dalında
çalıflmayı çok
seviyorum. Meslek
e¤itimi yapmanın
çok büyük yararı
oldu¤una inanı-
yorum, çünkü mes-
lek e¤itimi ile
insanın ifl
piyasasındaki
de¤eri daha da
artar.

MAN Ronald Druckmaschinen AG ve GKN Driveline Deutschland
GmbH firmalarında meslek e¤itimi yapan gençler:

Biz de JUMINA Projesi’ni destekliyoruz!

Juri Kusmaul
Ba¤ımsız Devletler
Toplulu¤u, 20
yaflında, endüstri
teknikeri mesle¤inde
e¤itiminin ikinci
yılında: ”Ben pra-
tik bilgi ve ustalık
isteyen, maddeye
dayalı ihtiyaçları
karflılamak için
yapılan ifllerden
birini ö¤renmek
istedi¤im için,
GKN’de 10 ay sürey-
le montaj iflinde
çalıfltım. Ben bura-
daki iflimden çok
memnunum.”


