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Yaşam için 
Öğrenme 
vhs Offenbach

Volkshochschule
Offenbach am Main

İletişim & Kayıt

vhs Offenbach, Offenbach şehrinin bir ofisidir. 
Özellikle yetişkinlere yönelik sürekli eğitim için 
birçok imkan sunar. vhs kursları ve dersleri, 
hayatınız boyunca yeni şeyler öğrenmenizi 
mümkün kılar. Burada insanlar birbirini 
ciddiye alır. Genellikle, birbirlerini tanımayan 
insanlardır – bu, fikir alışverişi yapılmasına 
katkıda bulunur ve şehirde kozmopolitliği 
artırır. Evden çalışabilmeniz için çevrimiçi 
kurslar ve dersler de mevcuttur.

Öğrenmek, yaşamdaki ve işteki değişimlerde 
ustalaşmanıza yardımcı olur. Sağlıklı kalmaya 
ve yaşamı sevinç, çeşitlilik ve diğer insanlarla 
birlikte şekillendirmeye yardımcı olur. 
Öğrenmek, özgüveni artırır. 

vhs ile öğrenmek sevinç getirmeli, ilgi 
uyandırmalı, merak uyandırmalı, eğlence 
ve öğrenme arzusu getirmelidir. Herkesin 
katılabilmesini sağlamak adına fırsatlarımızın 
maliyetlerini uygun seviyede tutuyoruz. 

Yüz yıldan fazla bir süredir Almanya'nın 
birçok şehrinde halk eğitim merkezleri 
bulunmaktadır. Tüm insanlar için eğitim 
yerleri olarak düşünülmüştür – özellikle de 
yetişkinler için. Nerden geldikleri, öğrenmeye 
neyin motive ettiği veya neyin harekete 
geçirdiği önemli değildir. Eğitim, her bir bireyi 
güçlendirir ve böylece toplumumuzdaki 
uyumu da güçlendirir. Halk eğitim merkezleri, 
demokrasimizin temel taşlarından biridir.

Halk Eğitim Merkezi – 
Bir Eğitim Yuvası

069 8065 3142
vhs@offenbach.de
www.vhs-offenbach.de
vhs Offenbach, Berliner Straße 77, 
63065 Offenbach a.M.

Zemin katta servis ofisi, Oda E-34

Pzt     13.00 – 17.00,  
Cum  09.00 – 12.00 
Kayıt için ihtiyacımız olan bilgiler:

• Soyad
• Ad
• Adres
• Doğum tarihi 
• SEPA Otomatik ödeme talimatı (IBAN,BIC)

Otobüs ve metro ile ulaşım
OF Pazar yeri, OF Belediye binası 
Otobüs: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 120,  
OF 30, F-41, 551, 661 
Metro: S1, S2, S8, S9

vhs binası engelliler için büyük 
ölçüde uygun ortam sağlamaktadır. 
“Französisches Gässchen” girişinde 
engelli park yeri bulabilirsiniz. 

Almanca kurslarına kayıt

Kaydolmak için dil sınavı mülakatına 
randevu almanız gerekir: 069 8065 3142.  
Bize ulaşabileceğiniz gün ve saatler:

Pzt - Sal - Per, 9 – 12
Pzt - Per, 14 – 16

• Kurs numarası
• Kurs başlığı
• Telefon numarası
• E-posta adresi

İstisnalar mümkündür. 
Bununla ilgili daha fazla bilgiyi 
şu adresten edinebilirsiniz:
 www.vhs-offenbach.de. Yayın Tarihi: Ekim 2020. Değişiklik hakkı saklıdır. 

Kapak Grafiği: PixelPEC

Sürekli Eğitim Danışmanlığı & 
Hessencampus Eğitim Danışmanlığı

vhs sürekli eğitim danışmanlığı, mesleki 
geleceğinizi planlamanıza yardımcı olacaktır. 
Orada, sürekli eğitim fırsatları, sürekli eğitimin 
finansmanı ve yabancı sertifikaların tanınması 
hakkında bilgi alırsınız. Danışmanlık hizmeti, 
vhs tekliflerinin ötesinde, ücretsiz, gizli ve 
bağımsızdır. Görüşmeler ancak randevu ile 
mümkündür.

069 8065 3133 
webb@offenbach.de 
www.offenbach.de/webb
Zemin kat, vhs. Oda E-36

OF Eğitim Ofisi

Offenbach'ta birçok eğitim fırsatı vardır. OF 
Eğitim Ofisi size bir genel bakış sunar, sizi 
bilgilendirir ve sizi sorumlu ofislere yönlendirir. 
Görüşmeler ancak randevu ile mümkündür.

069 8065 3838
bildung@offenbach.de
www.offenbach.de/bildungsbuero
Zemin kat, vhs, Oda E-32



vhs’nin Sunduğu Fırsatlar

Sürekli Mesleki Eğitim ve 
Bilgisayar Kullanımı

“Meslek” konusu kapsamında sayısız 
talep ve soru vardır. Bunun için birçok 
imkanımız bulunmaktadır. Örneğin, 
finansal muhasebe, programlama, yazılım 
ve iş başvurusu ipuçlarının yanı sıra 
mesleki dil üzerine kurslar mevcuttur.
Finansal muhasebe, ofis yazılımı, iş 
başvurusu ipuçları, iletişim kurma

Toplum ve Yaşam

vhs, örneğin siyasi, ekolojik ve yasal 
konular gibi diğer önemli konularda da 
fırsatlar sunuyor.
Ekonomi, gönüllü çalışma, siyaset, 
psikoloji, Almanya’nın ve diğer ülkelerin 
medyası, tarihi ve kültürü ile ilgili 
konularda uzman bilgisi

Sağlık

vhs’nin sunduğu fırsatlar ile sağlığınızı 
güçlendirebilirsiniz. Stresi azaltmak, 
hareketli ve formda kalmak için farklı 
yollar gösterilmiştir. Ve aynı zamanda 
dengeli beslenmenin tadını çıkarma 
yöntemleri sunulmuştur. 
Fitness, sırt güçlendirme, sağlıklı yaşam 
ve beslenme, stresi azaltma, yemek 
pişirme ve fiziksel sağlık

Tüm teklifleri 
www.vhs-offenbach.de 
adresinde bulabilirsiniz.

Temel eğitim ve okul bitirme sertifikaları

Bizimle okuma, yazma ve hesap yapma gibi 
temel şeyleri öğrenebilirsiniz. Ayrıca Haupt- 
(5. ve 9. sınıflar arası eğitim veren okul) 
veya Realschule (5. sınıftan 10. sınıfa kadar 
süren orta dereceli lise) bitirme sertifikanızı 
da alabilirsiniz.
Okumayı, yazmayı ve hesap yapmayı öğrenin, 
bilgisayar ve akıllı telefon kullanımı, Haupt- ve 
Realschule bitirme sertifikaları için hazırlanın

Çocuklar ve Aile

vhs, çocukları ve aileleri güçlendirmek 
istediği için anneleri, babaları ve büyükanne 
ile dedeleri ebeveynlik faaliyetleriyle 
desteklemektedir.
Ebeveynlik, öğrenme teknikleri, çocuklukta 
stres düzenleme, çocuklar için egzersiz 
kursları

Kültür ve Yaratıcılık

Yaratıcı ve ustalıkla çalışmak isteyen herkes 
için tam olarak doğru olanı sunuyoruz. 
Fotoğraftan dikişe, çömlekçilikten resme 
kadar temel ve ileri düzeyde teknikleri 
öğreneceksiniz. Ayrıca tiyatro, edebiyat, film 
ve müzik ile ilgili konular da sunulmaktadır.
Fotoğraf, yaratıcı tasarım, edebiyat ve yazım, 
dans ve tiyatro

Diller ve İletişim

vhs'de Almanca dahil pek çok dil 
öğrenebilirsiniz. 
Almanca, İngilizce, Fransızca, işaret dili, 
İspanyolca, Hırvatça, Türkçe, Rusça ve diğer 
diller

Kendi Kendine Öğrenme Merkezi (SLZ)

SLZ’de bilgisayar programlarını kendi başınıza 
öğrenirsiniz. Öğrenim danışmanlarımız sizi 
destekler ve teknoloji ile programlar konusunda 
size yardımcı olur. Aşağıdaki konulara 
programlarla çalışabilirsiniz:

• Diller, Almanca dahil
• Yetişkinler için okuma, yazma ve hesap 

yapma
• MS Office programlarını kullanma
• Çeşitli içerikte okul konuları

069 8065 3988
slz@offenbach.de
www.offenbach.de/slz
2. kat, vhs, Odalar 209, 212 

Temel Eğitim Merkezi (GBZ)

GBZ, yazmayı, okumayı ve hesap yapmayı 
öğrenmek isteyen yetişkinler için kurslar ve 
tavsiyeler sunar. Bilgisayar, akıllı telefon ve 
internet kullanımı için de fırsatlar vardır.

069 8065 3632
of-gbz@offenbach.de
www.of-gbz.de
2. kat, vhs, Oda 216

Başlangıç Projesi Üretim Okulu

Başlangıç   projesinde gençler gastronomi 
alanında ilk mesleki deneyimlerini kazanabilirler. 
Hauptschule (5. ve 9. sınıflar arası eğitim 
veren okul) bitirme sertifikanızı almaya hak 
kazanarak meslek öğrenimi ve iş piyasası için 
hazırlanabilirsiniz. Katılımcılar “Yemekhaneyi – 
Ufuk Çizgisi Manzaralı Öğle Yemeği” ve vhs 
kafeteryasını mesleki rehberlik altında yönetirler. 
Proje, tüm yemeklerin gençler tarafından taze 
olarak hazırlandığı bir mutfak içermektedir. 1. 
kattaki kafeteryada sandviçler, ev yapımı kekler, 
soğuk ve sıcak içecekler bulunmaktadır. 

Pzt - Per, 08.00 – 13.00

5. kattaki restoranda dünyanın dört bir 
yanından yemeklerin mevcut olduğu sıcak bir 
öğle yemeği sizi bekliyor. Lütfen saat 10.30'a 
kadar telefonla kaydolunuz.

Pzt - Per, 12.00 – 13.00
069 8065 4363
produktionsschule@offenbach.de
5. kat, vhs

Eğitim Koordinasyonu ve Danışmanlığı

vhs, kendi öğrenme imkanlarına sahip olmanın 
yanı sıra “toplumsal eğitim yönetimi” ile de 
ilgilenir. Bu görev, "Eğitim Koordinasyon ve 
Danışma Uzmanlık Ofisi" tarafından üstlenilir. 
Eğitim fırsatları hakkında bilgi ve tavsiye 
sağlayarak eğitim istatistikleri hakkında düzenli 
olarak rapor sunar. Uzmanlar için etkinlikler 
düzenler, eğitim sağlayıcıların değişimini teşvik 
eder ve böylece işbirliğini destekler. Bu departman 
ayrıca belediyeye ait sürekli eğitim danışma 
merkezi webb ve OF eğitim ofisini kapsar.


