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Önsöz
Sevgili Veliler,
çocuklarınızın mesleki yönlendirme konusunda, en önemli danışmanın sizin
olduğunuzun bilincindemisiniz? Birçok bilimsel araştırma sonucu gençlerin özellikle
meslek seçiminde velilerinin görüşlerine güvendikleri kanıtlanmıştır. Siz veliler
olarak, temel bilgileriniz ve duruşunuz ile, çocuklarınızın meslek eğitimi sürecinde
söz sahibi olan tüm diğer insanlardan daha fazla çocuklarınızı etkileyebiliyorsunuz.
Eğitim ve öğrenim sistemi sürekli değişmekte ve daha karmaşık hale gelmektedir.
Bu çeşitlilik, kişinin kendine en uygun mesleği ve dolayısıyla "hayalindeki mesleği"
bulmasına olanak sağlıyor. Aynı zamanda sunulan kapsamlı seçenekler kafa
karıştırıcı da olabilir.
Birçok genç, üniversite eğitimlerini veya öğrenimlerini bırakıyor. Meslek ararken
alınan bu "dolambaçlı yol", ilgili herkes için çok moral bozucu olabilir. Gençlerin
eğilimlerini farklı mesleklerin ve üniversite bölümlerinin şartlarına ve
gerekliliklerine bağdaştırmak ise daha da önemlidir.
Bütün veliler çocuklarını mümkün olan en iyi şekilde desteklemek isterler, ancak
çok geniş ikili meslek öğrenimi ve üniversite eğitimi seçenekleriyle karşı
karşıyadırlar; üstelik bu seçeneklerin bazıları kendi gençliklerinde henüz yoktu ve
bu nedenle belki de bu seçenekler hakkında bilgileri yoktur.
Sevgili Veliler, bu broşürle size mesleki yönlendirme konusunda sunulan farklı
danışmanlık ve bilgilendirme olanakları hakkında genel bir bilgi vermek ve uygun
temel bilgiler edinmenizi mümkün olduğunca kolaylaştırmak istiyoruz. Çünkü veli
olarak kendiniz yeterince bilgili olursanız, çocuklarınız için de iyi bir rehber
olabilirsiniz.
Saygılarımızla
Yerel Koordinasyon Merkezi Ekibi
Jutta Rohoff-Schaden ve Antje Kesslau

İçindekiler
KAoA Hakkında - (Kein Abschluss ohne Anschluss)

6

Kariyer yolları

8

Sürekli bilgilendirme ve danışmanlık olanakları

10

İş Bulma Kurumunun meslek danışmanlığı

10

Mesleki Bilgi Merkezi (BiZ; Berufsinformationszentrum)

11

Warendorf İli Gençlik Meslek Kurumu

12

Münster Zanaat Odası Meslek Eğitimi Aracılığı

13

IHK'nın mesleki eğitim aracılığı

14

ZSB - Merkezi Öğrenci Danışmanlığı

15

Engelli öğrencilere destek

16

KH Danışmanlık ve Aracılık/Hoş Geldin Rehberliği

17

Fuarlar

18

Eğitim Fuarları

18

IHK Hızlı Staj Randevusu

20

Veliler için bilgilendirme akşamı

21

Diğerleri

22

Okuldan iş hayatına geçiş sürecinde veli rehberleri
Okuldan iş hayatına geçiş konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar:

Bu bilgileri www.kreis-warendorf.de/kommunale-koordinierung adresinden
indirmeniz de mümkün.
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KAoA Hakkında - (Kein Abschluss ohne Anschluss)
Okul esnasında, sınıf öğretmenleri ve ‚StuBos‘ (Yüksek Eğitim ve Meslek Seçimi
Koordinatörleri) yardımıyla geniş kapsamlı meslek yönlendirmesi yapılıyor. Bunun
için temel, ‚KAoA – Kein Abschluss ohne Anschluss‘adlı NRW-Eyalet programıdır.
8.sınıfta potansiyel analizleri yapılıyor. Öğrenciler, bir gün süreyle kendi yetenekleri
ve güçlü yanlarını araştırarak, çeşitli meslekler hakkında bilgiler ediniyorlar.
Değerlendirme görüşmelerinde sonuçlar konuşulur ve olası meslek alanları önerilir
Gençler birkaç ay sonra, meslek eğitim alan araştırmaları kapsamında pratik bilgiler
ediniyorlar. Çeşitli mesleki işler deneyerek, kendilerine uygun mesleği seçiyorlar.
Bu deneme etkinliği, işletmelerde veya eğitim kurumlarında olabilir.
9.sınıftan itibaren birkaç haftalık stajlar ve gerektiğinde uzun süreli stajlar yapılır.
Ayrıca her öğrenci, herhangi bir eğitim kurumunda daha çok uygulamalı deneyim
edinmek, mesleki ve sosyal becerilerini geliştirmek amacıyla üç gün süreyle bir
uygulama kursuna katılma olanağına sahiptir
Okul mezuniyet bölümünde, gelinen noktanın belirlenmesi ve karar verme
yetkinliğinin güçlendirilmesi amacıyla Workshops(çalıştay) yapılır. Pratik
etmenlerin yanı sıra meslek ve yüksek eğitim konusunda olanaklar konuşulur.
Belirli alanlarda daha yoğun desteğe ihtiyacı olan gençler için 8. sınıftan ititbaren
KAoA-STAR programına uygun teklifler ve özel destek sözkonusudur. Yeni gelen
öğrenciler, 10. sınıfta veya Meslek Eğitimi Kolejinde KAoA-Kompakt kapsamında,
kısaltılmış şekilde meslek eğitimi yönlendirme programından yararlanabilirler.
KAoA programıyla tüm gençlere, zamanında güçlü yanlarını ve ilgi alanlarını
belirleme ve verdikleri kararları pratikte deneme konusunda yardımcı olunacak.
Tüm sonuçlar ve belgeler, bir dosyada – portfolio aracı – tutanak haline getirilecek,
örneğin NRW Meslek Seçimi Karnesinde. Okul bitmeden önce meslek eğitimine
doğru atılacak adımlar, yeni bir sözleşmede kayıda alınacak.
Mesleki yönlendirme sürecinin tamamı boyunca veli olarak siz de çok gereklisiniz,
çünkü gençler deneyimlerini yansıtmak için sürekli desteğe ihtiyaç duyarlar.
Resimde gördüğünüz gibi sürekli bir veli katılımı bu nedenle KAoA'nın önemli bir
parçasıdır.
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Daha fazla bilgi için https://www.mags.nrw/uebergang-schule-beruf-startseite
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Kariyer yolları
Bir meslek eğitimi, mesleki hayata atılmada birçok fırsat tanımaktadır


Belki çocuğunuz, 10 veya 13 yıl ‚sırf okul‘ eğitiminden sonra pratik ve
teorik öğrenmeyi birlikte yürütmeyi tercih eden gençlerdendir. Böyle bir
durumda meslek eğitimi iyi bir seçenektir. Meslek Yüksek Okulu ve Yüksek
Okul Eğitimi diplomasını alan birçok genç bu seçeneği tercih etmektedir.



Yüksek okul veya üniversite eğitimi, birçok genç açısından ne kadar yoğun
tercih edilse de, mesleki kalifikasyon ( örneğin usta, işletmeci)
çocuğunuzun üstün derece kalifikasyon sahibi olmasını sağlar. Birçok
işletme şu an tam böyle elemanlar aramakta, ilginç ve dolgun ücretli iş
teklif etmektedir.



Okul mezuniyet derecesinden bağımsız olarak ikili meslek eğitimini
tamamlamış gençler için akademik eğitim yolu da açıktır: Meslek Lisesi
veya üç yıllık meslek eğitimi sonrası.



Meslek eğitiminden sonra olası seçenekler hakkında sorularınız var ise
Meslek Odalarına, Sanayi ve Ticaret Odalarına veya İş Bulma Kurumuna
danışın. Başvurabileceğiniz kişileri bu broşürde bulabilirsiniz.
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Sürekli bilgilendirme ve danışmanlık olanakları

İş Bulma Kurumunun meslek danışmanlığı
Ahlen-Münster İş Bulma Kurumunun meslek danışmanlığı, öğrencilere ve meslek
eğitimi almaya ilgi duyan kişilere meslek seçimi konusunda bizzat bilgilendirilme
olanağı sunuyor. Bu tür bilgilendirme görüşmelerinde örneğin:
•
•
•
•
•

Kişinin kendi mesleki ilgi alanları ve kişisel koşulların kapsamında mesleki
fikirler üretilir ve bunlar denenir.
Meslek ve mesleki eğitim olanakları hakkında kapsamlı ve güncel bilgiler
edinilir
Dikkate alınan kariyer yollarının artıları ve eksileri bir danışman yardımıyla
karşılaştırılır.
Mesleki eğitim için uygun bir yer bulma konusunda yardım edilir.
Mesleki eğitime maddi destek hakkında bilgiler toplanır.

Daha fazla bilgi:
www.arbeitsagentur.de

Ne zaman:
Randevu ile
Düzenleyen:
Ahlen-Münster İş Bulma Kurumu
Nerede:

İletişim:

Ahlen İş Bulma
Kurumu

Görüşme yapmak için telefonla veya e-postayla kayıt
yaptırabilirsiniz.

Bismarckstr. 10
59229 Ahlen

0800 4 5555 00
berufsberatung-ahlen@arbeitsagentur.de

Kayıt gerekli
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Mesleki Bilgi Merkezi (BiZ; Berufsinformationszentrum)
Burada çok çeşitli şekillerde eğitim, iş ve iş piyasası ile ilgili her türlü konuda bilgi
edinebilirsiniz. Çevrimiçi araştırma yaparak uygun mesleki eğitim ve iş yerleri
arayabilirsiniz. Bir yere kayıt yaptırmadan, ücretsiz, istediğiniz süre boyunca ve
bir bilgilendirme veya aracı görüşmesine bağlı kalmadan.
BiZ çatısı altında etkinlikler
BiZ'in sunduğu yelpazenin bir parçası olan "BiZ'deki Meslekler" bilgilendirme
toplantilari farklı işyerlerinde günlük çalışma hayatını tanıtıyor. Bir meslek hangi
görevleri kapsıyor? İşe alınma koşulları, mesleki eğitim ve meslekte gelişme
konusunda hangi olanaklar vardır? İlgili ziyaretçilerin bu ve benzeri bireysel
sorularına açıklık getirmek için deneyimli görevliler ve istihdam danışmanları
hazır bulunmaktadırlar.
BiZ'in sunduğu bir diğer hizmet de veliler için birlikte bilgilendirme akşamlarıdır.
Bu düzenli bilgilendirme etkinlikleri kapsamında meslek hayatına geçişte (meslek
eğitimi) ‚birliktelik‘ konusuyla ilgili bilgiler verilir.
Daha fazla bilgi,
BiZ etkinlik takvimindeki somut etkinlik tarihleri için:
www.arbeitsagentur.de

Ne zaman:
Sürekli randevu veriliyor
Düzenleyen:
Ahlen-Münster İş Bulma Kurumu
Nerede: Ahlen İş Bulma Kurumu
Mesleki Bilgi Merkezi (BiZ)
Bismarckstr. 10
59229 Ahlen
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Warendorf İli Gençlik Meslek Kurumu
İş Merkezi, İş Bulma Kurumu ve Gençlik Dairesi gibi kurumların karmaşık görev
alanlarını tam olarak anlamak biraz zor. SGB II nolu yasanın öngördüğü
yardımlar ve meslek eğitimi aracılığı görevini İş Merkezleri, meslek eğitimi
danışmanlığı ve teşviki konusunda İş Bulma Kurumu ve örneğin ailevi sorunlar
olduğu zaman ilgilenecek kurum Gençlik Dairesidir. Burada Warendorf İli
Gençlik Meslek Kurumu ile birlikte yaptığımız danışma görüşmeleri kapsamında
çocuğunuza en uygun şekilde yardımcı olabilmeniz için teklifler öneriyoruz.
Ne zaman:
Saat 13.30 – 16.00 arası
Ahlen (her ayın ikinci Pazartesi günü)
Beckum (her ayın ilk Perşembe günü)
Oelde (tek rakam sıralı (1., 3.,5) ayların ilk Çarşamba günü)
Warendorf (her ayın ikinci Perşembe günü)
Danışma hizmeti veren kurumlar:
İş Merkezi Warendorf, Ahlen-Münster İş Bulma Kurumu, Warendorf Gençlik
Daireleri
Nerede:
Jobcenter Ahlen
Raiffeisenstraße 11
59229 Ahlen
Jobcenter Beckum
Alleestraße 72 - 74
59269 Beckum

Danışma yeri:
İş Merkezi Warendorf
Danışma telefon numarası: 02581 / 53 - 5690
jugendberufsagentur@kreis-warendorf.de

Jobcenter Oelde
Am Markt 8
59302 Oelde
Jobcenter
Warendorf
Südstraße 10 a
48231 Warendorf
Bekleme süresini kısa tutmak için telefonla randevu almanızı rica ediyoruz.
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Münster Esnaf ve Zanaatkar Odası - Meslek Eğitimi Aracılığı
Zanaatkarlıkta meslek eğitimi ve sonrasında mesleki kariyer olanakları, hatta
üniversite eğitimine varıncaya kadar bilgi almak isteyen öğrenciler ve veliler
mesleki eğitim aracılarıyla görüşebilirler.
Aracılar, mesleki yönlendirmenin yanında başvuru konusundaki her türlü soruda
ve ilgi duyan gençlere doğrudan mesleki eğitim görecekleri bir işletme bulmakta
yardımcı olurlar.
Ayrıca "Betriebsassistenten", "Europaassistenten" " gibi mesleki eğitim veya "Abi
und Auto“ gibi özel meslek eğitimi esnasında ilave kalifikasyonlar hakkında
bilgiler de verilmektedir.
Daha fazla bilgi için: https://www.lehre-statt-leere.de/de
www.hwk-muenster.de/lehrstellenboerse

Ne zaman:
Randevu ile
Düzenleyen:
Münster Esnaf ve Zanaatkar Odası
Nerede:

İrtibat görevlileri:

Münster'de, okullarda veya
başka yerlerde

Julia Börmann und Mustafa Schat

Münster Esnaf ve Zanaatkar
Odası

0251/705 – 1744 ve 705 – 1175
Julia.boermann@hwk-muenster.de
mustafa.schat@hwk-muenster.de

Echelmeyerstr. 1-2
48163 Münster
Kayıt gerekli
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IHK'nın Mesleki Eğitim Aracılığı
"Passgenaue Besetzung" adlı proje kapsamında, meslek seçiminde ve uygun bir
mesleki eğitim yeri arayışında gençlere yardım edilir.
Sunduğumuz hizmetler:
•
•
•
•

Kişisel görüşmede danışmanlık
Başvuru belgelerinin toparlanmasında destek
IHK-Nord Westfalen nezninde başvuru listesine kayıt
Uygun meslek eğitim işletmeleri hakkında bilgiler

Daha fazla bilgi için: https://www.ihk-nordwestfalen.de/Passgenaue-Besetzung
IHK meslek eğitimi yeri borsası yardımıyla meslek eğitimi yeri arayanlar, her gün
güncellenen mesleki eğitim yerlerini araştırmanın yanı sıra, başta özel başvuru
profillerini oluşturarak kendilerine uygun mesleki eğitim yerleri hakkında e-posta
ile otomatik bilgilendirilme şansına da sahiptirler. Doğrudan meslek ve bölgeler
taraması da mümkündür.
Daha fazla bilgi için: https://www.ihk-lehrstellenboerse.de
Ne zaman:
Randevu ile
Düzenleyen:
IHK Nord Westfalen
Nerede:

İrtibat sorumlusu:

IHK

Anke Sültemeyer

Sentmaringer Weg 61

0251 / 707 - 442

48151 Münster

asueltemeyer@ihk-nordwestfalen.de
Meslek eğitimi yeri borsası için:
Karin Lücke
Telefon 0251 / 707 - 327
kluecke@ihk-nordwestfalen.de

Kayıt gerekli
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ZSB - Merkezi Öğrenci Danışmanlığı
Yüksekokullar Merkezi Öğrenci Danışmanlıkları (ZSB), öğrenci adaylarına ve
öğrencilere danışmanlık yapar ve onları bilgilendirir. Bunlar, üniversite eğitimi
konusunda genel yönlendirme için başvurulacak ilk yerlerdir ve öğrenci adaylarına
bölüm seçiminde, karar vermede ve üniversite eğitimi konusundaki her türlü
sorularında destek olur. Verilen danışmanlık her türlü sonuca açıktır, kişisel
anlamda saklı tutulur ve yerinde bizzat ilgili kişi ile görüşme, telefonla veya e-posta
üzerinden gerçekleştirilir.
Öğrenci adayları için olası konular örneğin şunlardır:
•
•
•
•
•
•

Üniversite eğitimi seçimi ve kararı
Üniversite bölümleri ve eğitim olanakları
Üniversite eğitiminin yapısı, içerikler ve talepler
Kabul şartları ve başvuru
Öğrenim finansmanı ve konut
Engelliler için üniversite eğitimi konusunda danışmanlık

Merkezi ZSB internet adresi: www.zsb-in-nrw.de
Ne zaman: Görüşme saatlerinde ve randevu ile.
Okul tatillerinde de sizin için buradayız!
Fachhochschule Münster
Ziyaret adresi:

0251 / 83 - 64150
studienberatung@fh-muenster.de
www.fh-muenster.de/zsb

Fachhochschule Hamm-Lippstadt
Marker Allee 76-78
59063 Hamm

02381 / 8789 - 130
studienberatung@hshl.de
www.hshl.de/studienberatung

Westfälische Hochschule Gelsenkirchen

0209 / 9596 - 960
studienberatung@w-hs.de
www.w-hs.de/zsb

Johann-Krane-Weg 25
48149 Münster

Bocholt Recklinghausen

Neidenburger Str. 43
45877 Gelsenkirchen

Westfälische Wilhelm-Universität
Münster
Schlossplatz 5
48149 Münster

0251 / 83 - 22357
zsb@uni-muenster.de
www.uni-muenster.de/ZSB
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Engelli öğrencilere destek
Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), KAoA-STAR (Schule Trifft
ARbeitswelt) yardımıyla, engelli öğrencilere meslek seçiminde destek
sağlamaktadır. Burada amaç, engelli öğrencileri, birlikte eğitim gördükleri okul
veya Förderschule’den meslek hayatına geçişine en iyi şekilde hazırlamaktır.
KAoA-STAR'ın hedef kitlesine zihinsel gelişim, işitme ve iletişim, fiziksel ve motorik
gelişim, görme ve dil konusunda özel pedagojik desteğe ihtiyaç duyan gençler ve
otizm spektrum bozukluğu ve/veya engelli olan öğrenciler dahildir.
Tüm bu öğrencilere, okul eğitiminin son üçüncü yılında engellilere özel bir mesleki
yönlendirme programına katılma fırsatı sunulmaktadır. Program; okul, işletme ve
veliler arasındaki bağlantıyı oluşturan yerel Entegrasyon Özel Hizmetleri (IFD)
kurumu tarafından uygulanır.
24.03.2020 tarihinde saat 18.00'de Warendorf Kreishaus, 4.26 numaralı toplantı
odasında veliler için düzenlenecek olan başlangıç etkinliği kapsamında, KAoA-STAR
tarafından sunulan tüm hizmetler ve olanaklar hakkında bilgiler verilecektir.
Nitekim veliler tüm süreçte önemli bir rol oynamaktadırlar.
Ne zaman:
Randevu ile
Düzenleyen:
Entegrasyon Özel Hizmetleri (IFD) ve LWL Birlikte Çalışma Dairesi, Münster
Nerede:

İrtibat sorumluları:

Warendorf

Okuldan işe geçiş uzmanları (IFD)

Warendorfer Str. 81

Sabine Olbrich, 02382 / 853 500 - 0
sabine.olbrich@ifd-westfalen.de

59227 Ahlen

Ute Lammerskitten, 02382 / 855 639 - 5
ute.lammerskitten@ifd-westfalen.de
LWL Birlikte Çalışma Dairesi
LWL-Birlikte Çalışma Kurumu

KAoA-STAR Koordinasyon Merkezi

Von-Vincke-Str. 23 - 25

Kristina Steffen

48143 Münster

0251 / 591 – 4750
kristina.steffen@lwl.org
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KH Danışmanlık ve Aracılık/Hoş Geldin Rehberliği

Steinfurt-Warendorf Zanaatkarlar Odası, Federal Ekonomi Bakanlığının "Hoş Geldin
Rehberliği" destek programına Warendorf bölgesinden katılıyor.
Hoş Geldin Rehberlerinin temel görevi, Almanya’da kalabilme perspektifi olan
mültecilerin ve sığınmacıların iş yerlerinde uyum konusunda her türlü pratik
sorunlarının giderilmesinde işletmelere destek sağlamaktır. Bu kapsamda mülteci
kökenli öğrencilerin ve velilerin bilgilendirilmesi, başvuru sahiplerine staj, ilk
mesleki kalifikasyon (EQ ve EQ plus), mesleki eğitim veya iş bulma konularında da
yardımcı olmaktır.
Mesleki uyumu teşvik konusunda yerel kurum ve kuruluşlarla yakın bir şekilde
çalışıyoruz.

Ne zaman:
Randevu ile
Düzenleyen:
Steinfurt-Warendorf Zanaatkarlar Odası
Nerede:

İrtibat sorumlusu:

Zanaatkarlar Odası SteinfurtWarendorf

Wilhelm Wagener

Schlenkhoffs Weg 57

wilhelm.wagener@kh-st-waf.de

59269 Beckum

05971 / 4003 - 6080

Kayıt gerekli
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Fuarlar

Eğitim Fuarları
Fuarlar, meslek seçimi ve meslek arama konularında ilgili tüm soruların
çözümünde önemli yardımlar sunar.
Eğitim toplumsal bir görevdir: Eğitim gelecek demektir, iyi eğitim kişinin
geleceğinin güvencesinin temel taşıdır. Güvenli bir gelecek için doğru okuldan
mezun olmak ve ardından mesleki eğitim, üniversite eğitimi veya bu ikisinin bir
kombinasyonu, yani ikili eğitim konusunda alınacak karar, en önemli bir dönüm
noktasıdır. Biliyoruz ki, bu karar gençleri olduğu kadar velilerini ve öğretmenlerini
de büyük zorluklarla karşı karşıya getiriyor. Mümkün olduğunca zamanında bilgi
edinme fırsatlarından yararlanmak gerekir.
Bu yıl yine öğrencileri, genç yetişkinleri, velileri ve ilgi duyan kişileri meslek eğitimi,
üniversite eğitimi, meslek ve ileri eğitim konusunda bilgilendirmek için şehir
merkezlerinde ve mahallelerde ilginç fırsatlar sunuluyor. Genellikle bir günde
yoğun bir biçimde gerçekleştirilen ve fuar havasında geçen bu etkinliklerin
odağında pratik ve eşit düzeydede görüşmeler vardır. Bölgeden firmalar, kuruluşlar
ve kurumlar meslek eğitimleri ve üniversite bölümleri hakkında bilgi verir, ön
koşulları açıklar, mesleki gereksinimleri ve gelişim fırsatlarını gösterir. Bunlar,
Warendorf ilçesindeki orta dereceli ve mesleki okullarda, okuldan iş hayatına geçiş
için standart sayılan ve İş Bulma Kurumu ile odalar tarafından sunulan çok çeşitli
olanakları tamamlamaktadır.
Fuarlar genellikle farklı iş ortakları tarafından finanse edilir, yürütülür ve
düzenlenir. İlgili kurumlar, katılımcılar hakkında internet üzerinden bilgiler
veriyorlar.
Ahlen / 8. Ahlen Eğitim Fuarı
Cumartesi / 07.03.2020 / saat 10.00 - 14.00 arası
WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen mbH, / Bilgi: 02382 / 964 - 302
https://www.wfg-ahlen.de/wirtschaftsfoerderung/ausbildungsmesse/
Autohaus Ostendorf / Am Vatheuershof 3 / 59229 Ahlen
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Beckum / 3. BeAM – Beckum Eğitim Fuarı
2021 İlkbahar / saat 10.00 – 14.00
Beckum Şehri / Bilgi: 02521 / 29 - 161
https://www.beckum.de/de/wirtschaft/arbeit-und-ausbildung
Kreishandwerkerschaft / Schlenkhoffs Weg 57 / 59269 Beckum
Oelde / Ennigerloh /"sen de katıl" - "sen de katıl" her 2 yılda bir gerçekleşir.
Cuma, 15.05.2020 – Pazar, 17.05.2020
Initiativkreis Wirtschaft Oelde e.V. / Bilgi: 02522 / 5908 - 933
https://www.mach-mit-ennigerloh.de/
Dört Mevsim Parkı / Konrad-Adenauer-Allee 20 / 59302 Oelde
Sendenhorst / BIM Sendenhorst - "BIM" her 2 yılda bir gerçekleşir.
Perşembe, 23.09.2021 / saat 10.00 – 16.00
Sendenhorst Şehri / Bilgi: 02526 / 303 - 326
http://www.sendenhorst.de/wirtschaftbauen/wirtschaft/berufsinformationsmesse.html
Westtorhalle / Westtor 31 a / 48324 Sendenhorst
Wadersloh / BIM Wadersloh - "BIM" her 2 yılda bir gerçekleşir.
İlkbahar 2021
Kolpingsfamilie Wadersloh / Bilgi: 0171 / 5493895
https://www.wadersloh.de
Wadersloh Ortaokulu / Winkelstraße 13 / 59329 Wadersloh
Warendorf / Mesleki yönlendirme fuarı (BOM)
Salı, 16.06.2020 / saat 16.30 – 20.00;
Çarşamba 17.06.2020 / saat 08.00 – 13.30
Warendorf Şehri / Bilgi: 02581 / 54 - 5420 ve 02581 / 54 - 5440
https://www.warendorf.de/wirtschaft-arbeit/berufsorientierungsmesse.html
Paul-Spiegel Meslek Koleji / Von-Ketteler-Str. 40 / 48231 Warendorf
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IHK Hızlı Staj Randevusu
On dakikada eğitim yerinde. IHK Kuzey Vestfalya'nın Münster'deki Hızlı Staj
Randevusunda gelecekteki patronlarını sadece tanımakla kalmayıp, aynı
zamanda ikna eden öğrenciler kesinlikle bunu başarabilir. Konsept çok basit:
Gençlerin şirketlerle, personel müdürleriyle veya eğitmenlerle görüşerek ilgi
çekmek ve ilgi duymak için on dakikaları vardır. Bu sürenin sonunda bir sonraki
şirketle olan sıradaki randevuya geçilir.
http://www.ihk-nordwestfalen.de/azubi-speed-dating

Ne zaman:
27.05.2020, saat 09.00 - 13.00
Düzenleyen:
Kuzey Vestfalya Sanayi ve Ticaret Odası (IHK)
Nerede:

İrtibat Sorumlusu

IHK Kuzey Vestfalya

Melanie Vennemann

Eğitim Merkezi

0251 / 707 - 304

Sentmaringer Weg 61

0251 / 707 - 8304 (Faks)

48151 Münster

vennemann@ihk-nordwestfalen.de

Kayıt yaptırılması istenmektedir.
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Veliler için bilgilendirme akşamı

Veliler için bilgilendirme akşamı

‚Okul – peki sonra?‘
Mesleki yönlendirme yolları
Salı, 18.02.2020

Saat 19.00 – 21.00 arası
Yer: Gesamtschule Warendorf
Von-Ketteler-Str. 38






Kişisel deneyim raporları
Okul, meslek eğitimi ve kariyer olanakları hakkında bilgiler
İlgili danışmanlarla hazırlanmış masalarda anında danışma olanakları
Çok dil bilen veliler rehberi

Bilgi adresi:
www.kreis-warendorf.de/kommunale-koordinierung

Diğerleri

Okuldan iş hayatına geçiş sürecinde veli rehberleri
Çok dilli veli rehberleri, velilerin okul, mesleki yönlendirme, meslek eğitimi ve
üniversite eğitimi konularındaki tüm sorularıyla ilgilenen kişileridir. Veli
toplantılarında, proje günlerinde, eğitim fuarlarında, veli kahve görüşmelerinde
ve danışmanlık kuruluşlarına yapılan başvurularda özellikle de Almanca dil engeli
bulunan velilere örneğin tercümanlık yaparak destek sağlamaktadırlar.
Veli rehberleri, yeni gelen Göçmenler için Eğitim Koordinasyonu ve Okuldan İş
Hayatına Geçiş Yerel Koordinasyon Merkeziyle iş birliği içinde Yerel Entegrasyon
Merkezi tarafından eğitilmiştir.
Warendorf ilçesindeki orta dereceli okullar Yerel Entegrasyon Merkezinden
ücretsiz olarak çok dilli veli rehberleri talep edebilir. Velilerin bu konuda
okullardaki uzmanlara başvurmaları rica olunur.
Ne zaman:
Görüşülerek belirlenir
Düzenleyen:
Warendorf Yerel Entegrasyon Merkezi (KI), Yeni Gelen Göçmenler için Eğitim
Koordinasyonu (BIKO)
Nerede:

İrtibat sorumlusu:

KI

Yerel Entegrasyon Merkezi

Von-Geismar-Straße 12
59229 Ahlen

Vivien Münstermann
02581 / 53 - 4507
vivien.muenstermann@kreis-warendorf.de

BIKO
Waldenburger Str. 2
48231 Warendorf

Yeni Gelen Göçmenler için Eğitim Koordinasyonu
Matthias Niemann
02581 / 53 - 4049
matthias.niemann@kreis-warendorf.de
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Okuldan iş hayatına geçiş konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar:
Ahlen İş Bulma Kurumunun Meslek Danışmanlığı
Bismarckstr. 10, 59229 Ahlen
0800 4 5555 00
berufsberatung-ahlen@arbeitsagentur.de
Yeni Gelen Göçmenler için Eğitim Koordinasyonu
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf
Matthias Niemann
02581 / 53 - 4049
matthias.niemann@kreis-warendorf.de
Münster Esnaf ve Zanaatkar Odası
Echelmeyerstr. 1-2, 48163 Münster
Eğitim danışmanlığı ve aracılığı
Julia Börmann ve Mustafa Schat
0251 / 705 - 1744 ve 705 - 1175
julia.boermann@hwk-muenster.de ve mustafa.schat@hwk-muenster.de
Zanaat - sınırsızca iyi
Zanaatkarlık meslek eğitimi alanlar için yurt dışında stajlar
Anita Urfell ve Andreas Bendel
0251 / 705-1460 ve 705-1464
anita.urfell@hwk-muenster.de ve andreas.bendel@hwk-muenster.de
IFD – Entegrasyon Özel Hizmetleri, Okuldan İş Hayatına Geçiş Uzmanları
Warendorfer Str. 81, 59227 Ahlen
Ute Lammerskitten ve Sabine Olbrich
02382 / 855 639 - 5 ve 02382 / 853 500 - 0
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IHK-Sanayi ve Ticaret Odası Kuzey Vestfalya
Inna Gabler
Sentmaringer Weg 61, 48151 Münster
0251 / 707 - 305
gabler@ihk-nordwestfalen.de
İş Merkezi Warendorf
Toplu telefon numarası: 02581/ 53-5690
jugendberufsagentur@kreis-warendorf.de
İlçe Zanaat Odası
Wilhelm Wagener
Schlenkhoffs Weg 57, 59269 Beckum:
05971 / 4003 6080
wilhelm.wagener@kh-st-waf.de
LWL – Birlikte Çalışma Dairesi – KAoA-STAR Koordinasyon Merkezi
Krisitina Steffen
Von-Vincke-Str. 23 - 25, 48143 Münster
0251 / 591 4750
kristina.steffen@lwl.org
Yerel Entegrasyon Merkezi
Vivien Münstermann
Von-Geismar-Straße 12, 59229 Ahlen
02581 / 53 - 4507
vivien.muenstermann@kreis-warendorf.de
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Okuldan İş Hayatına Geçiş Sürecinde Yerel Koordinasyon Merkezi
Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorf
Jutta Rohoff-Schaden, 02581 / 53 - 4044
Elena Engenhorst, 02581 / 53 - 4045
Juljana Dehning, 02581 / 53 - 4050
Antje Kesslau, 02581 / 53 - 4042
KoKo@kreis-warendorf.de
Üniversite eğitimi yönlendirme yeri
Fachhochschule Münster
Posta adresi: Hüfferstr. 27, 48149 Münster
Ziyaret adresi: Johann-Krane-Weg 25, 48149 Münster
0251 / 83 - 64150
studienberatung@fh-muenster.de
Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Schlossplatz 5, 48149 Münster
0251 / 83 - 22357
zsb@uni-muenster.de
Westfälische Hochschule Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen
Neidenburger Str. 43, 45877 Gelsenkirchen
0209 / 9596 - 960
studienberatung@w-hs.de
www.w-hs.de/zsb
Hochschule Hamm-Lippstadt
Marker Allee 76-78, 59063 Hamm
02381 / 8789 - 130
studienberatung@hshl.de
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in anderen Sprachen:
на други езици (Bulgarisch)
în alte limbi (Rumänisch)
diger dillerde (Türkisch)
( ةفلتخم تاغل يفArabisch)
на других языках (Russisch)
www.elterninfo.kreis-waf.de
www.kreis-warendorf.de/kommunale-koordinierung
Künye

Yayınlayan:

Veliler için bilgilendirme akşamı

Warendorf İlçesi

‚Okul - peki sonra?
Mesleki yönlendirme yolları‘

Waldenburger Str. 2

Yerel Koordinasyon Merkezi
48231 Warendorf

18.02.2020 Salı günü
Saat 19.00 – 21.00 arası

Yer:
Städtische Gesamtschule Warendorf
Von-Ketteler-Str. 38
48231 Warendorf

Okuldan İş Hayatına Geçiş Sürecinde Yerel Koordinasyon Merkezi
Jutta Rohoff-Schaden, Yönetim

Juljana Dehning

Tel.: 02581 / 53 - 4044

Tel.: 02581 / 53 - 4050

Jutta.Rohoff-Schaden@kreis-warendorf.de

Juljana.Dehning@kreis-warendorf.de

Elena Engenhorst

Antje Kesslau

Tel.: 02581 / 53 - 4045

Tel.: 02581 / 53 - 4042

Elena.Engenhorst@kreis-warendorf.de

Antje.Kesslau@kreis-warendorf.de

Für die Zukunft gesattelt.
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Schule – und dann?
Wege der beruﬂichen Orientierung

Schulamt für den
Kreis Warendorf

