Staatliche Gewerbeschule 3 Ernährung und Hauswirtschaft

Kisa profil

Okul sayfamiza hosgeldiniz!
Hakkımızda:
Staatliche Gewerbeschule Ernährung und Hauswirtschaft (G3) bir meslek yüksekokulu.
G3 merkezde bulunmaktadir ve toplu tasima ile kolayca ulasilabilir.

G3 kalite yönetim sistemi Q2E göre calisir. Ögretim kalitesi cesitli önemler ile saglanir. Bunun icin
bir görevli ve bir calisma grubu vardir. Performans hedefleri Profesyonel Egitim Hamburg Enstitüsü
(HIBB) ile düzenli olarak karsilanmaktadir. Bunun ötesinde Ögretmen ögrenci geribildirim, Okul
yönetimi ögretmen geribildirim ve ögretmen arasinda ögretim yansimasi uygulanmaktadir. Yaklasik
800 ögrenci icin 60 ögretmen ögretim sagliyor.

Okulumuz bir cok farkli okul dallarindan olusuyor. Ögrenciler farkli yasam noktalarinda olduklari icin
farkli sosyal ve kültürel deneyimleri bir araya getiriyorlar. Bundan kaynaklanarak ögrencilerimiz
birlesip kendilerini gelistirmektedir. Tüm ögrencilere uygun cesitli meslek egitimi verilir. Bunun
disinda ögrenciler icin profesyonel danismanlik bürosu bulunmaktadir.

Ausbildungsvorbereitung (mesleki hazirlik) denilen okul dallimizda genc ögrencileri ileride
kendilerine meslek edinebilecek bir dali secerek onlara en iyi sekilde egitim vererek is hayatina
hazirliyoruz.

Ikili meslek egitim stajyerleri ise yari zamanli ögretim görür. G3 is yerleri ile baglanti kurmaktadir.

Bunun disinda gida ve beslenme ile ilgili odaklanmis tam zamanli okul dallimiz vardir. Buradaki
ögrencilerimiz orta okul (Realschulabschluss) bitirme amaci ile mesleki egitim alirlar. Benzer
sekilde bedensel özürlü ögrencilere isletme dallinda kücük gruplar halinde egitim sunulur.

En olgun (20-25 yaslarinda) ögrencilerimiz ise meselek egitimi tamamlamis teknik okul
ögrencilerimizdir. Beslenme veya sosyal egitimden olusan dallarda Uygulamali Bilimler
Üniversitesine giris icin egitim alirlar.

Ev ekonomi hizmet koleji G3ü tamamlar. Yirmi ve elli yas arasinda ögrencilerin tamamlamis meslek
ögretimi var. Bu dalda Isletme/Is yönetimi derecesi hedefdir.
Ögrenciler gelecekteki çalışma alanlarında başarılı olmak icin bireysel düzeyde egitim alirlar.
Bundan ötesi ögrencilere yurtdışında (Avusturya, Fransa, İspanya) Staj imkani sunulur.
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G3 bir okuldan daha fazlasidır. çeşitli ögrenim yerler tarafından zenginleştirilmiştir. Kafe (Cafe
International) ve bitişik olan Pastane okulumuzda üretim ya da hizmet odaklı projelerin
uygulanmasıni saglar. Bunun disinda “DreiKlang” adli Restoranimiz vardir. Burada gençler
restoranda gerçek bir durumda konuklarına hizmet vererek, sunulan menülerden konuklardan
sipariş almayi öğreniyorlar. Mutfakta başlangıç olarak ana yemekler ve tatlılar imalatı öğreniyorlar.
G3 çeşitli yarışmalara katılmaktadır: yabancı diller ulusal yarışma , Yemek Yarışması, Zencefilli
kurabiye Yarışması ve daha bir cok.
Senede iki kere „KunstGenuss“ (sanat takdir) denilen Gastronomi olayimiz vardir. Restoranda
misafirlerimize yemegin yaninda ögrencilerle hazirlanan tiyatro sunulur.
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Iletişim

Adres:

Staatliche Gewerbeschule 3
Brekelbaumspark 6
22607 Hamburg
Almanya

Telefon:

Sekreterya

+ 49 (0) 40 42859 2370

Okul müdürü:

Wilma Elsing

+ 49 (0) 40 42859 2368

Okul müdür yardimcisi:

Arne Burmeister

+ 49 (0) 40 42859 2372

Fax:

+ 49 (0) 40 2513340

Email:

g3@hibb.hamburg.de

Internet:

http://www.gewerbeschule3.de

Okul dali

Tanimlama

Süre

Mezuniyet

AV – Ausbildungsvorbereitung

Mesleki hazirlik

1 yil

Orta okul mezuniyeti

BS – Berufsschule (Bäcker/in,
Konditor/in,
Bäckereifachverkäufer/in,
Speiseeishersteller/in)

Meslek okul: Firinci,
Pastaci, Firin saticisi,
Dondurma üreticisi

2-3 yil

Meslek Okulu terk
sertifikasi

BFS – Berufsfachschule
Wirtschaft und Verwaltung

Tam zamanli mesleki
hazirlik: Ekonomi ve
yönetim

3 yil

Orta okula eş değerli
ekonomi ve yönetime
yönelik mezuniyet

FOS – Fachoberschule
Ernährung/Sozialpädagogik

Teknik okul: Beslenme
ile Sosyal pedagoji

1 yil

Uygulamalı Bilimler
Üniversitesine giris
mezuniyeti

3 yil

Sertifikalı İş yönetimi

FS – Fachschule Hauswirtschaft Ev ekonomi hizmet
koleji

