
Bildungsbüro der Stadt Nürnberg

Okuldan meslege ge<;i� üzerine bilgiler

Meslek ya�ammda ba�anh olabilmenin 
ön ko�ulu iyi bir meslek egitimi alm1� 

olmakt1r. Bu, r;al1�ma güvencesi saglar 

ve i�sizlikten korur; meslekte ilerlemek 
ir;in ufuklan ar;ar, usta veya devlet smav1 

ile onayh tekniker olabilmenin yahut da 

yüksek ögrenim yapabilmenin temelini 
atar; aynca degeri yüksek bir me�guliyet 

ve buna bagh olarak düzenli bir gelir ve 

ekonomik bag1ms1zhk imkarn saglar. iyi 

bir meslek egitimi sadece bunu yapan 

genr;ler ir;in degil, meslek egitimi sunan 

i� yerleri ir;in de büyük bir kazarnmd1r. 

<;ünkü i� yerleri böyle bir egitim imkan1 

sunmakla gelecekte r;al1�t1racaklan uz

man elemanlar ve dolay1s1yle i�yerlerinin 

gelecek güvencesi ir;in yatmm yapm1� 

olmaktad1rlar. Bunun d1�mda meslek egi

timi, ya�arnlan �ehir ve bölgenin kahc1 

olmas1rn da saglar, r;ünkü gerekli uzman 

elemanlar haz1rdad1r. iyi bir meslek egiti

mi topluma katk1da bulunma veya sosyal 

ve politik alanlarda aktiv görev alabilme 
olanaklan da saglayacagmdan, bir bak1-

ma demokrasinin güvencesidir. 

Kaliteli bir meslek egitimi ile genr; insan

lar, egitime imkan saglayan i�verenler ve 

toplumun kendisi hep birlikte iyi bir ge

lecek hazirlayarak refah, demokrasi ve 

ho�görülü bir birlikteligi güvence altma 

alm1� olurlar. 
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Ama tarn olarak nedir bu iyi meslek egi

timi? 

Kaliteli bir meslege ula�mak ir;in farkl1 

ama ayrn degerde olan birkar; yol vard1r. 
Bunlann birincisi „Dual meslek egitimi" 

denilen yoldur. Ayrn ya� grubuna bagl1 
genr;lerin yakla�1k ür;te ikisi bu yolla mes

lek ögrenmektedirler. Bunun yanmda 

okul ögrenimi ile yapilan meslek egitimi 

ve yüksek okul ögrenimini sayabiliriz. Bü

tün bu farkh yollann sonunda ula�ilan ka

lifiye meslegin degeri ise ayrnd1r. Yüksek 

okul yoluyla meslek edinme arzusu ile 

diger yollarla meslek egitimi görme iste

gi birbirine z1t iki unsur degil, aksine her 

ikisi de gelecek nesilleri ilerisi ir;in yüksek 

formda tutma amac1na hizmet eder. 

„Bildungsbüro'; elinizde bulunan bu 
Meslek Egitimi Rehberi ile sizleri, meslek 

egitiminin formlan, meslek ser;imi önce

si cevapland1r1lmas1 gereken sorular ve 
sizlerin bu konularda ba�vurabileceginiz 

adresler gibi konularda bilgilendirmeyi 

amar; edinmi�tir. Diger bir istegimiz de •

sizlerle birlikte genr;leri, ögrenmeyi arzu 

ettikleri meslekler ve gelecek planlan 

üzerine konu�maya te�vik etmektir. 
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  Başka kimler yardım eder? 

JBA Gençlik Meslek Acentası 
Jugendberufsagentur JBA 

Sandstr. 22- 24 
90443 Nürnberg 
Telefon: (0911) 529-1234 

ALG2- yardımı alan 15-25 yaş 
grubundakilere 
eğitim ve kariyer ile ilgili tüm sorular için 
iletişime geçebileceğiniz kurum)

HWK - Orta Frankonya Esnaf ve 
Zanaatlarlar Odası  

Sulzbacher Straße 11–15 
90489 Nürnberg 

Telefon: (0911) 53 09 0 
Fax: (0911) 53 09 2 88 

E-Mail: info@hwk-mittelfranken.de
Internet: www.hwk-mittelfranken.de

Meslek seçiminde çıraklık yerlerini arama 
ve mesleki eğitimlerinin seçiminde destek 
alabileceğiniz kurum.)

 SCHLAU Meslek ve Okullar Eğitim 
Yönetimi

Äußere Bayreuther Str. 10 
(Tempo Haus, 5. Kat)
90491 Nürnberg

Telefon: (0911) 231 14284
E-Mail: info.schlau@stadt.nuernberg.de
Internet: www.schlau.nuernberg.de

Meslek okuluna geçiş yapacak tüm ortaokul 
ögrencilerine ve meslek eğitimi alacak olan 
diğer ögrencilere tavsiye ve destek veren 
kurum.

Amt für Berufliche Schulen 
Meslek Okulları Ofisi 

Äußere Bayreuther Straße 8 
90491 Nürnberg
 
Tel. 0911 231-8704 
Fax:  0911 231-8702 

www.schulen-in-nuernberg.de Tüm 
meslek dallarında; meslek okulları, 
teknik okulları, meslek yüksek 
okulları, teknik akademiler ve 
Nürnberg’deki işletme okulları 
hakkkında herkesin bilgi alabileceği 
kurum.

IHK - Nürnberg Sanayi ve Ticaret odası 
Orta Frankonya ve Nürnberg şubesi 

 Hauptmarkt 25–27 
 90403 Nürnberg 
A na giriş: Waaggasse’den 

T elefon: (0911) 13 35 0 
F ax: (0911) 13 35 2 00 

E-Mail: info@nuernberg.ihk.de
Internet: www.ihk-nuernberg.de
Meslek eğitimi için aranan uygun işyerlerini 
bulma ve mesleklere staj olanakları için 
destek alabileceğiniz kurum.

Başka nerelerden yardım ve destek alabileceğinizi aşağıdaki internet sayfasında bulabilirsiniz: 
www.uebergangsmanagement.nuernberg.de 

             www.uebergangsmanagement.nuernberg.de 

Çeviri: Metin Demirel
Tasarım: Norbert Kirchner, www.no-design.net

 Impressum: 
Yayınlayan: 
Stadt Nürnberg Bildungsbüro 
 Regionales 
 Übergangsmanagement 

 Unschlittplatz 7a, 
90403 Nürnberg 
T elefon (0911) 231 14147 

Dr. Martin-Bauer Stiasny, Brigitte Fischer-Brühl, , Dr. Christine Meyer (sorumlu) 
Dr. Hans-Dieter Metzger (koordinasyon), Dieter Rosner, Marie-Luise Sommer. 

Uzman danışmanlar: Ulrike Horneber (Müdür vekili- 
Berufsschule 14), Maria Puhlmann (Amt für Berufliche 
Schulen), Christine Grundig (SCHLAU Koordinasyon yeri),  
Peter Haas (Agentur für Arbeit Nürnberg), Uwe Kronbeck 
(ARGE Nürnberg), Christian Kaiser (Handwerkskammer für 
Mittelfranken), Manfred Siegl (Industrie- und 
Handelskammer für Mittelfranken).

Güncel-leştirilmiş 2022

Jugendmigrationsdienste
Göçmen Gençlik Hizmetleri 
kurumu

www.jmd-stadtmission-nuernberg.de 
www.jmd-nbg.de
www.caritas-nuernberg.de

Amt für Ausbildungsförderung 
Öğrencilerin BaföG için başvuracağı 
daire

Jugendamt 
Sandstraße 22 - 24 
90443 Nürnberg 
(09 11 ) 2 31 - 29 78 

Zeugnisanerkennungsstelle
Karne Denklik Merkezi

Bayerisches Landesamt für Schule
Stuttgarter Str. 1
91710 Gunzenhausen
Tel: (098 31) 68 6  252
E-Mail: zast@las.bayern.de
www.las.bayern.de/
zeugnisanerkennung/
zeugnisanerkennung




