
Berufliches Ausbildungszentrum (BAZ)
Esslingen
Urbanstraße 28
73728 Esslingen
Fon 0711 931854-0
Fax 0711 931854-229
info@baz-esslingen.com
www.baz-esslingen.com

Berufsausbildungswerk (BAW)
Schwäbisch Gmünd
Eugen-Bolz-Straße 7
73525 Schwäbisch Gmünd
Fon 07171 10496-11
Fax 07171 10496-10
info-sg@baw-ostalb.de
www.baw-ostalb.de

Berufsbildungswerk (BBW) Waiblingen und
Regionales Bildungszentrum Waiblingen
Steinbeisstraße 16
71332 Waiblingen
Fon 07151 5004-0
Fax 07151 5004-208
info@bbw-waiblingen.de
www.bbw-waiblingen.de

Berufsausbildungswerk (BAW) Aalen
Felix-Wankel-Straße 11
73431 Aalen
Fon 07361 9263-0
Fax 07361 9263-10
info-aa@baw-ostalb.de
www.baw-ostalb.de Gelecek için meslek eğitimi

Şanslar için bir yer

Berufsbildungswerk
Waiblingen gGmbH
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Büro meslekleri

Oto boyama
Kasap

Bina temizleme
Ev yönetimi

Kar

Depo yönetimi

Metal

Mod

Yaşlı bakımı
Fırıncılık, unlu mamuller

Matbaa ve kağıt baskı meslekleri
Bisiklet montajı

Bahçe peyzajı

Ağaç işleri
öser imalatı

Ahçı

Boyacılık

iği
Satış ve pazarlama

Otel ve konaklama işletmeleri

işleri
Hassas metal işleri

a ve dekorasyon dikişçil

Meslek eğitimi verdiğimiz alanlar:Waiblingen Meslek Eğitim Merkezi

ları an bir
eğitim merkezidir. Federal İş ve İşçi Bulma Dairesi
( ) tarafından finanse edilen bu 4
şehirdeki okulda, öğrenme zorluğu çeken ve bu
nedenle dezavantajlı durumda olan gençlere meslek
eğitimi verilmekte veya bu gençler meslek eğitimine
hazırlanmaktadır Bu eğitim merkezinin hedefi,
herkesin bir işyerine sahip olması ve toplumda bir ye

Meslek Eğitim Merkezinde 30
dan fazla meslek dalında 1000 üzerinde genç meslek
eğitimi görmektedir Geçtiğimiz yıllarda bu meslek
eğtimlerini tamamlayanların ortalama %80'i meslek
eğitiminden sonra bir iş yeri bulmuştur

(Berufsbildungswerk
Waiblingen (BBW) gGmbH) Waiblingen, Esslingen, Aalen ve
Schwäbisch Gmünd okul bulun

Agentur für Arbeit
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şehirlerinde

Modern a

dual . D
gelir:

.
BBW nin (Johannes-Landenberger-
Schule),

.

.

tölyelerde çalışma ve öğrenme, spesyal
meslek okulu ve doğru davranışların denenmesi ve
alıştırmasının yapılması
Almanya'daki eğitim daima eğitimdir ual eğitimin
anlamı eğitimin iki bölümden oluşmasından Bir
bölüm meslek okulundaki öğrenim ve diğer bölüm de
atölyede veya bir işletmede çalışmaktan oluşur

Meslek Eğitim Merkezi
öğrencilerin meslek öğrenimi gördüğü kendine

ait bir meslek okulu vardır Meslek derslerinin olmadığı
günlerde, meslek eğitimindeki öğrenciler okulun
atölyelerinde veya firma veya işletmelerde çalışır
Meslek eğitimi, gerçek iş yaşamına çok yakın olarak
verilir, her bir atölyede müşteri siparişleri yerine getirilir

Berufsbildungswerk Waiblingen

Modern atölyelerde çalışma ve öğrenme

veya direkt müşteri ile çalışılır
oglar ve doktorlar

tarafından ek destek hizmeti verilir Gerek
görüldüğünde gençlerin m özellikleri desteklenir
ve ek yardımcı özel ders verilir

imkanları bulunur

.
Gençlere sosyal pedagoglar, psikol

.
otorik

.
Waiblingen

.
şehrinde çeşitli türlerde ev ve oturma

Meslek Eğitim Merkezinin bütün okullarında tecrübeli ve
özel yardım ihtiyacı olan gençler için spesyal
konseptleri bulunan uzman personel görev yapar
Meslek Eğitim Merkezi çeşitli araştırma projelerine
katılır Bu araştırmaların sonuçları gençlerin eğitim ve
desteklenmesinde kullanılır Örneğin sara
hastalığı veya psikolojik sorunları olan gençlerde

. BBW

.
. ADHS'li,

.

Stuttgart ve  Ostalbkreis

Waiblingen (BBW Regionales
Bildungszentrum RBZ)), Esslingen (
Berufliches Ausbildungszentrum BAZ)), Aalen ve Schwäbisch

Gmünd ( Berufsausbildungswerk
BAW))

.
Know how

.

Bölgesinde Bulunan Okullarda
Geniş Meslek Eğitimi Olanakları

ve Bölge Eğitim Merkezi (
Meslek Eğitim Merkezi

(
Meslek Eğitim Merkezi (

şehirlerindeki bu dört eğitim merkezi ile gençlerin,
yaşadıkları ve oturdukları yerlerin yakınında meslek
eğitimi alması mümkün olur Tüm öğrenciler büyük bir
kuruluşun bilgileri ve geniş donanım
olanaklarından faydalanabilir

Kalite ve Meslekde İlerleme İmkanları

Geniş Meslek Eğitimi Olanakları


