Kıdemli Uzmanlar Servisi (SES)
VerA
Eğitimde Terkin Önlenmesi

Almanya’da çıraklık eğitimini, öğrencilerin yüzde 25’i eğitimlerini bitirmeden terk etmekte. Bunların sadece yarısı
yeni bir meslek eğitimi veya eğitim alabilecekleri bir işletme bulabiliyor. Dolayısıyla Kıdemli Uzmanlar Servisi
(SES), Eğitimde Terkin Önlenmesi (VerA) hedefine yönelik olarak 2008 yılı sonu bir girişim başlattı. Bu olanak,
meslek edinmeye doğru ilk adımlarda zorluklarla karşılaşan herkese açık.
Kişisel Rehberlik
VerA, eğitim ve mesleki hazırlık dönemlerinde nitelikli işgücü yetiştirilmesini destekleme amacı güden Federal
çapta bir danışmanlık programıdır. VerA’nın özelliği bir tandem, yani ikili bir model olmasıdır, başka bir deyişle
kişisel bir rehberin kişiye özgü refakatçılık yapması. Bu işbirliğinin süre, çerçeve ve içeriği herbir tandem tarafından
ve her vaka için özel olarak saptanmakta. VerA tandemleri yüzde 80 üzeri hedef gerçekleştirme oranı ile bir başarı
öyküsü ortaya koyuyor!
VerA’nın destek verdiği alanlar
■ Eğitim yeri işletmesindeki çatışmalar
■ Meslek okulundaki sorunlar
■ Sınavlara hazırlık
■ Bir eğitim yeri aranması

Hedefler:
■ Sosyal becerinin güçlendirilmesi
■ Mesleki eksiklerin giderilmesi
■ Kendi kendini daha iyi organize etme
■ Eğitimin başarı ile tamamlanması

Hedef Kitle
VerA, hem eğitim almakta olanları, hem de mesleğe hazırlık etkinliklerine katılanları, yaş, köken veya mesleki
yönelimden bağımsız olarak destekler. VerA refakatçısı talebi ücretsiz olarak VerA-Web sayfası veya e-posta
yoluyla veya telefonla yapılabilir.
Eğitim Refakatı
VerA eğitim refakatçılığı, geniş mesleki ve hayat deneyimi olan ve bilgi ve deneyimlerini severek başkalarının
faydasına sunan, emeklilik dönemindeki gönüllü SES uzmanlarınca üstlenilir. Tüm uzmanlar iki günlük bir hazırlık
seminerinden geçirilir ve VerA, deneyim değiş tokuşunun yapıldığı düzenli toplantılar ve oluşan harcamaların aylık
bazda karşılanması yolu ile SES tarafından desteklenir.
Maliyet ve Teşvik
VerA refakatçılığı, eğitim almakta ve mesleki hazırlık etkinliklerine katılmakta olanlar için ve ayrıca eğitim
işletmeleri ve meslek okullarına ücretsizdir. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Federasyonu (DİHK), Alman Zanaat
Merkez Birliği (ZDH) ve Serbest Meslekler Federal Birliği (BFB) VerA girişiminde SES’in ortaklarıdır. VerA, Federal
Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF)‘nin eğitim zincirleri girişimi çerçevesinde teşvik görmektedir.
SES Hakkında
SES, emeklilik veya mesleki mola (Weltdienst 30+) döneminde bulunan nitelikli iş gücü veya yönetim kadrosu
mensuplarını gönüllü bazda içeren en büyük Alman kuruluşlarından biridir. SES, 1983’ten beri yurt içi ve dışında,
mesleki bilgi ve deneyim aktarımı için etkinlik göstermektedir ve Almanya’da ağırlıklı olarak okul ve eğitim
çağındaki gençleri desteklemekte, Federal bazda 12.000’den fazla uzman ile çalışmaktadır. Bunlardan birçoğu
özellikle Almanya’da nitelikli iş gücü yetiştirilmesi için etkin olmayı tercih etmektedir.

VerA ile iletişim kurun
Senior Experten Service (SES)
Ausbildungsinitiative VerA
Buschstraße 2, 53113 Bonn, Germany
+49 (0) 228 26090-40, vera@ses-bonn.de
vera.ses-bonn.de

Eğitim refakatçileri aranıyor!
VerA girişimine katılmak isterseniz SES’e kayıt olun. Seviniriz!
Tüm bilgiler için: www.ses-bonn.de

