„İkili Öğrenim (Duale Ausbildung) –
Pratik deneyimlerle mesleğe başlangıcı üstlenmek“
Değerli Veliler,
Meslek öğrenmek için değişik yollar vardır. Bu mektubumuzda sizlere İkili Öğrenimin (Duale Ausbildung) sağladığı olanakları açıklayacağız.

Neden İkili Öğrenim? – Ayşe (15 yaşında) anlatıyor:
„İkili öğrenim yolu ile meslek öğrenmek istememin belirleyici nedeni,
erkenden bir işyerinde bulunmak ve pratik deneyim kazanmaktır. Çünkü ikili öğrenimde hem işyerinde, hem de meslek okulunda (Berufsschule) öğrenim göreceğim. İşyerinde öncelikle pratik bilgiler, meslek
okulunda ise teorik bilgiler edineceğim. Ayrıca bu yoldan kendi paramı
kazanmam ve mali açıdan bağımsız olmam söz konusu olacaktır. Şunu
da biliyorum ki, okulun ve işyerinin istemlerinin uyumsuz olması durumunda büyük bir disiplin göstermem gerekecektir.
Kimya ve biyoloji derslerini çok sevdiğimi ve laboratuvarda çalışmaktan hoşlanacağımı da biliyorum. Özellikle Gıda Maddeleri Teknikeri
(Fachkraft für Lebensmitteltechnik) mesleğini öğrenmeye ilgi duyuyorum. Biyoloji laborantı (Biologielaborant/-in) mesleğinin de ilginç
olduğunu düşünüyorum.
Bu iki meslek de ikili öğrenim sisteminde sunuluyor. Bu nedenle meslek öğrenimine başlamadan bir yıl önce uygun bir öğrenim yeri aramaya başlamak istiyorum.
Favori mesleğimi öğrenmek toplam üç yıl tutuyor. Ardından eğitimimi
geliştirebilirim, örneğin çalışmanın yanı sıra yükseköğrenime devam
edebilirim. İşler iyi giderse belki de öğrenim gördüğüm işyeri beni işe
alabilir. Düşündüğüm meslek öğreniminde pratik öğrenim ve uygulama önemli yer tutuğu için, öğrendiklerimin iş piyasasında aranılır olacağına eminim.”

İkili öğrenim yolu ile meslek öğrenmenin yararı, gençlerin erken yaşta meslek yaşamına katılmalarını sağlamasında yatmaktadır. Bunun
dışında yalnız meslek okuluna devam ederek meslek öğrenmek de
mümkündür (vollschulische Berufsausbildung). Bu öğrenim, ikili öğrenimle eş değerde kabul edilmektedir. İkili veya yalnız okula giderek
meslek öğrenimi – çocuğunuz meslek öğrenimi dalını ilgi alanlarına ve
yeteneklerine göre seçmelidir. Çünkü ancak böyle meslek eğitimini
başarı ile sürdürebilir ve sonuçlandırır.
Aşağıda göz önünde bulundurmanız gereken bazı noktalara değineceğiz:
„İkili Öğrenim (Duale Ausbildung) – Kısa bilgiler“
Koşullar nedir?
İkili öğrenim yapabilmek için herhangi bir okul diploması gerekli değildir. Talebin yoğun olduğu branşlarda ve sevilen firmalara çok sayıda
başvuru yapılmaktadır. Bu nedenle işyerleri meslek öğrenimi için genç
istihdam edecekleri zaman okul diplomasına ve notlara önem vermektedirler.
Başvuru süreleri nasıldır?
Meslek öğrenimi genelde her yıl 1 Ağustos veya 1 Eylül de başlamaktadır. Ancak, şirketlerin çoğu yılbaşından itibaren meslek öğrenimine almak için genç aramaktadır, bankalar ve büyük şirketler çok kez
aramaya bir önceki yıldan başlamaktadırlar. Bu nedenle çocuğunuz
erkenden meslek öğrenimi yeri aramaya başlamalı ve başvuru yapmalıdır.

İkili öğrenim ne kadar sürmektedir?

Öğrenim işyeri ve meslek okulu arasında nasıl düzenlenmiştir?

Devletçe tescil edilmiş yaklaşık 350 mesleğin birisinde yapılan ikili
öğrenim 2, 3 veya 3 1/2 yıl sürmektedir.

Meslek öğrenimi görenler kural olarak haftada üç veya dört gün işyerinde bulunmaktadır. Buna göre meslek okulundaki öğrenim bir veya
iki günde yapılmaktadır. Bu dersler haftada 8 ile 12 saat tutmaktadır.
Bazı mesleklerin öğreniminde okul eğitimi bloklar halinde uygulanmaktadır, diğer bir deyişle toplu bölümler halinde tam gün ders verilmektedir.

Öğrenciler ve veliler için bilgilendirme ve danışma sunumları
Öğrenciler ve veliler için
Federal Çalışma Ajansının Meslek Danışmanlığı (Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit)
Meslek öğrenimine ilişkin tüm sorularınız için
Federal Çalışma Ajansının meslek danışmanları hizmetinizdedir. Daha fazla bilgi için Federal Çalışma Ajansının internet sitesine bakınız:
www.arbeitsagentur.de >
Bürgerinnen & Bürger >
Zwischen Schule und Beruf > Beratung

> Bürgerinnen & Bürger > Zwischen Schule
und Beruf > Berufsinformationszentrum

Meslek Bilgilendirme Merkezi - Berufsinformationszentrum (BiZ)
Siz, BIZ’in meslek öğrenimi alanındaki kapsamlı ve ücretsiz sunumlarından yararlanabilir ve sorularınız olduğunda önceden
randevu almadan bölgedeki uzmanlara danışabilirsiniz:

www.aubi-plus.de >
Ausbildung > Berufsscout

Berlin ekonomisinin sana ihtiyacı var!
www.berlins-wirtschaft-braucht-dich.de

Fareyi tıklayarak bilgilenme
Aşağıdaki internet sitelerinde ikili öğrenimde
mevcut meslekler ve meslek öğrenimindeki
gençlerin günlük çalışma yaşamları hakkında
bilgiler mevcuttur:

Meslek öğrenimi yeri aranması konusunda
daha fazla bilgiyi „Başvurulara yönelik önermeler” (Bewerbungstipps) konulu mektubumuzda bulacaksınız.
www.schule-beruf-zukunft.de

www.planet-beruf.de >
Mein Beruf

www.arbeitsagentur.de >
Bürgerinnen & Bürger > Ausbildung

Migrantenorganisationen
Auskunft über die
Elterninformationsbriefe erhalten Sie
bei den folgenden
Migrantenorganisationen in der jeweiligen Muttersprache:

Arabische ElternUnion e. V.
Urbanstraße 44
10967 Berlin

Deutsch-Arabische
unabhängige
Gemeinde e. V.
Boddinstraße 66
12053 Berlin

TürkischDeutsches
Zentrum e. V.
Boddinstraße 66
12053 Berlin

Türkischer
Elternverein in BerlinBrandenburg e. V.
Oranienstraße 34
10999 Berlin

Polnischer Schulverein
„OSWIATA“
in Berlin e. V.
Lichtenrader Straße 42
12049 Berlin

Tel.: 030 61625073

Tel.: 030 56825972

Tel.: 030 69807070

Tel.: 030 6143299

Tel.: 030 62708745
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