خدمة الخبراء المحترفين
فيرا VerA
الحد عن التسرب المدرسي في اطار التکوين المهني

ال ينهي ۲۵بالمئة من المتدربين تکوينهم المهني في ألمانيا بينما ال يجد ااال نصفهم مقعدا جديدا للتأهيل أو شركة تتبنى تدريبهم .لذلك قررت
خدمة الخبراء المحترفين ( )SESفي نهاية عام  ۲۰۰۸إطالق ما يسمی بفيرا  VerAوهي مبادرة للحد عن التسرب المدرسي في اطار
التکوين المهني .في هذا الصدد ،يعتبر هذا اٲلخير عرضا متاحا لجميع األشخاص الذين يواجهون صعوبات خالل المرحلة األولى نحو سوق
العمل.
التدريب الفردي
ا
صة الشابة في التدريب و التٲهيل .السمة المميزة لبرنامج
يطبَّق برنامج فيرا على صعيد ٲلمانيا االتحادية ويهدف الى تمکين اإلطارات المخت ا
فيرا هي نموذج الترادف الذي يتمثال في المرافقة الفردية من خالل مدرب شخصي ،حيث يحدد كل من الطرفين مدة ،إطار ومحتويات العمل
المشترك .تعتبر خطة ناجحة ٲل ان  ۸۰بالمئة من مجموعات الترادف في نطاق فيرا قد حققوا هدفهم!
يساند برنامج فيرا عند
■ حدوث النزاعات في شركة التدريب
■ حدوث المشاكل في المدرسة المهنية
■ التحضير لالمتحانات
■ البحث عن مقعد للتأهيل المهني

األهداف
■ تعزيز الكفاءة االجتماعية
■ استدراك العجزالمهني
■ تحسين التنظيم الذاتي
■ إنهاء التکوين المهني بنجاح

الفئة المستهدفة
يقوم برنامج فيرا بدعم المتدربين وک ُّل مشترك في البرامج التحضيرية لسوق العمل ،بغض النظر عن العمر ،اٲلصل أو مجال االختصاص.
ويمكن طلب مرافقة برنامج فيرا عن طريق صفحة اإلنترنت الخاصة بها ،البريد اإللكتروني أو الهاتف بدون أية تكاليف.
مواكبة التعليم والتدريب المهني
تتم عملية المرافقة فی خضم البرنامج من قبل خبراء متطوعين في خدمة  .SESهؤالء المتقاعدون ذوي خبرة مهنية طويلة ،يرغبون ايصال
خبراتهم الى اآلخرين .يتوجب على الجميع المرور من خالل دورة تحضيرية لمدة يومين .يحضون کذلك بالدعم من طرف خدمة الخبرات
المحترفين حيث يتقاضون أجورا شهرية و يحضرون لقاءات دورية لتبادل الخبرات.
التكاليف والدعم
يقدم برنامج  VerAمرافقة مجانية للمتدربين ،للمدارس المهنية و شركات التدريب و لک ال مشترك في البرامج التحضيرية لسوق العمل.
شرکاء خدمة الخبراء المحترفين  SESفي برنامج  VerAهم  :غرفة الصناعة والتجارة األلمانية ( ،)DIHKرابطة الحرفيين األلماني
( )ZDHو الرابطة االتحادية للمهن الحرة ( .)BFBكما يتم دعم البرنامج من قبل الوزارة األلمانية للتعليم والبحث العلمي ( )BMBFعن
طريق سلسلة مبادراتها التعليمية.
حول خدمة الخبراء المحترفين SES
إن خدمة الخبراء المحترفين  SESهي من أكبر المنظمات األلمانية للمختصين واإلداريين المتقاعدين أوالذين يقوموا بٲخذ وقفة عن ممارسة
المهنة (الخدمة العالمية  .)+۳۰تعمل ُم َّ
نظمة  SESمنذ سنة  ۱۹۸۳من ٲجل نشر الخبرات و تجارب العمل على المستوى الداخلي
َّ
والخارجي وتساهم في دعم ال ا
شباب خالل المرحلة المدرسية والتدريبية علی المستوی الوطني .ت َعدُّ ُمنظمة  SESأكثر من  ۱۲۰۰۰من
الخبراء على صعيد االتحاد حيث يرغب الكثير منهم في العمل خاصة على تٲهيل الکوادر المتخصصة الشابة في ألمانيا.

لالتصال بنا
خدمة الخبراء المحترفين SES
مبادرة التدريب المهني VerA
Buschstraße 2, 53113 Bonn
vera@ses-bonn.de ,40- 260900228
vera.ses-bonn.de

ُ
نبحث عن مواكبين للتعليم والتدريب المهني
نحن
هل تريد أنت أيضا االنضمام الى VerA؟ قم إذن بالتسجيل لدى خدمة الخبراء المحترفين SES
يسعدنا انضمامك لنا!
للحصول على معلومات أكثر ،قم بزيارة موقعنا على اإلنترنت:
www.ses-bonn.de

