
Peki, benim en 
çok hangi yanımı 
beğeniyorsun?

Şimdi bir eğitim 
alıyor olmanı!

A V U S T U R Y A  F E D E R A L  H Ü K Ü M E T I ’ N I N  B I R  G I R I Ş I M I D I R

 

 

Avusturya’da gençlerin eğitim almaları için çeşitli olanaklar 
mevcuttur. Bir taraftan Gymnasium, HTL, HAK, HBLA vb. gibi 
süregelen bir okula devam edilmesi mümkün olduğu gibi, diğer 
taraftan da gençlerin Avusturya’da çok sayıda farklı mesleki 
alanlarda eğitim alabilmeleri ve bunu bir işyerinde çalışarak ve 
meslek lisesine giderek gerçekleştirebilmeleri de mümkündür. 
Herhangi bir işyerinde çıraklık işi bulamayanlar da AMS’ye bağlı bir 
çıraklık eğitim merkezine devam etme imkanına sahiptir. Burada 
gençler hep birlikte eğitilmekte ve zamanı geldiğinde bir işyerine 
geçiş yapabilmektedirler. Okul tamamlamak veya çıraklık eğitimi 
almak istemeyenler örneğin iş piyasası politikasına bağlı projelere 
katılabilmekte veya başka eğitimler alabilmektedirler. 
18’e kadar eğitimin amacı, zorunlu okul tamamlandıktan bunun 
üzerinde bir eğitim alınması ve bu eğitimin olumlu bir şekilde 
tamamlanmasıdır. Bu süreç gençlere meslek hayatlarına başarılı 
bir şekilde başlayabilmeleri konusunda yardımcı olacaktır. Burada 
amaçlanan, birliktelik hissiyatına sahip olunması ve manalı bir iş 
edinilmesidir. Genç olarak eğitim alan bir kişi daha kolay iş bulabilir, 
ileride daha fazla para kazanacaktır, daha sağlıklı yaşamakta ve daha 
uzun bir hayat sürmektedir. 

Neden eğitim?

Avusturya Federal Hükümeti, 18 yaşına kadar tüm gençlerin 
gelecekte Avusturya’da zorunlu okulun üzerinde bir eğitim 
görmeleri gerektiğine karar vermiştir. Neden? Çünkü tüm genç 
insanların, bundan sonraki hayatlarını tek başlarına kurabilmeleri 
ve toplumun aktif bir parçası olabilmeleri için iyi bir eğitim 
almaları çok önemli bir hedeftir. 

18’e kadar eğitim ne 
anlama gelmektedir?
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Okullarını tamamladıktan sonra ne yapacaklarını bilmeyen veya 
eğitimlerini yarıda bırakmış olan gençler için çok sayıda destek 
teklifleri mevcuttur. Her eyalette genç insanların ve ebeveynlerinin 
ilk anda müracaat edebilecekleri bir 18’e kadar eğitim  
Koordinasyon Merkezi bulunmaktadır. 
Bunun ötesinde SMS’nin gençlik eğitim koçları veya iş piyasası 
bürosu (AMS) doğru eğitim yolunu bulma konusunda yardımcı 
olmaktadırlar. Buradaki danışmanlar gençlere neyle ilgilendikleri, 
neler yapabildikleri, neler bekledikleri gibi sorular sormaktadır. 
Bu görüşmenin neticesinde sonuç olarak kişisel bir gelecek planı 
ortaya çıkmaktadır. 

Bu süreçte kim  
yardımcı oluyor?

Ebeveynler neler yapabilir 
ve yapmalıdır?

Gençler eğitim 
yükümlülüğünü ne zaman 
yerine getirmiş olur?

Ebeveynlerin çocuklarını daha iyi ve güvenli bir gelecek için eğitim 
almaları konusunda bilinçlendirmeleri ve güçlendirmeleri oldukça 
önemlidir! Bu aynı zamanda, çocuğun dört ayı aşkın bir süre 
boyunca okula gitmemesi veya eğitim almaması durumunda, 
ebeveynlerin de çocuklarını yerel koordinasyon merkezine 
bildirmekle yükümlü oldukları anlamına gelmektedir. Tüm 
gençlere yardım sağlanabildiğini garanti altına alabilmek 
için aynı şekilde okullar, işletmeler ve kuruluşlar da bu 
durumu bildirmelidirler. 

Yerel koordinasyon  
merkezi bana hangi 
konularda yardımcı olur? 

Onlar ise ...

• Okullarına devam ettiklerinde, 
•  Bir eğitim aldıklarına veya çıraklık eğitimine (ÜBA) 

devam ettiklerinde,
•  Okul harici sınavlar veya başka türden eğitimler 

(örn. zorunlu eğitimi tamamlamak için hazırlık, 
sağlık mesleklerinde eğitimler) için hazırlayıcı 
tekliflere katıldıklarında, 

•  İş piyasası politikası dahilindeki tekliflere 
katıldıklarında, 

•  Gençler için asistan ihtiyacı olan tekliflere 
katıldıklarında, 

•  Perspektif veya refakat planında öngörülen bir 
uğraşa devam ettiklerinde. 

• 18’e kadar eğitim hakkındaki sorularınızda.
•  Ebeveynlerin, çocuklarının eğitim yükümlülüğünü 

yerine getirip getirmediğini bilmek istediklerinde. 
•  Çocukların, zorunlu okuldan sonra doğru 

okulu veya eğitimi bulma konusunda sorunlarla 
karşılaştıklarında. 

•  Gençler, yeteneklerini ve ilgi alanlarını en uygun 
şekilde meslek hayatlarına nasıl taşıyacaklarını 
tam olarak bilmediklerinde. 

•  Bir çocuk dört ayı aşkın süredir herhangi bir okula 
devam etmiyor veya eğitim almıyorsa. 


