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Temel
Bu ileri eğitim kursu, hangi profesyonel alandan (zanaat, endüstri, hizmet 
sağlayıcılar) gelindiğine bakılmaksızın bir eğitmen olarak sorumlu bir rol 
üstlenmek isteyen herkese yöneliktir.
Bir eğitmen olarak, ilgili iș profiline ait pratik bilgi ve becerileri kursiyerlere 
aktarırsınız. Kursta edindiğiniz mesleki ve pedagojik iș bilgileri ve IHK yete-
nek sınavı ile, artan operasyonel zorluklara karșı çok iyi hazırlanmıș olursu-
nuz. 

Katılımcı grubu
Mesleki eğitimde eğitim görevlerini yürütmekten sorumlu ve yeterli mesleki 
deneyime sahip uzmanlar.

Avantajıniz
Bu kursta edinecekleriniz
• Gençleri eğitmek ve yönlendirmek için Mesleki Eğitim Yasası (BBiG) tara-

fından tanımlanan mesleki ve mesleki pedagojik bilgi,
•  Size sorumlu eğitim verme hakkını veren psikolojik bilgi (AEVO’ya göre 

eğitmen uygunluğu),
• AEVO Pratik testini geçmek ve son derece zorlu iș bașında/eğitim alanın-

da sorumluluk almak için gereken bilgi ve güven.

İçerik:
Mesleki ve iș pedagojik uygunluğu, așağıdaki faaliyet alanlarında mesleki 
eğitimi bağımsız olarak planlama, uygulama ve izleme yeteneğini içerir:

EYLEM ALANI I
• Eğitim gereksinimlerini kontrol etmek ve eğitimi planlamak
• Şirket içi eğitimin avantajları ve faydaları 
• Eğitim sisteminin bir parçası olarak mesleki eğitim 
• Eğitim planlaması
• Hazırlık faaliyetleri

EYLEM ALANI II
Eğitim hazırlamak ve kursiyerlerin ișe alınmasına yardımcı olmak
• Eğitim planının amacı ve içeriği
• Çıkar gruplarının katılımı ve birlikte belirlenmesi 
• Seçim kriterlerinin tanımlanması
• Mesleki eğitim sözleșmesi
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Schulungsorte

Essen-Mitte
im Hause
BBC Business Bildungs 
Center
Ribbeckstraße 6, Innenhof
45127 Essen

Neuss
HIRAcon Seminarcenter
Im Taubental 58
41468 Neuss

Duisburg
im Hause
Freies Institut Kaiserberg
Schweizer Straße 9 
47058 Duisburg

Dortmund
im Hause 
TOP Tagungszentren GmbH
Emil-Figge-Str. 43
44227 Dortmund

Ratingen
im Hause 
MIZ-Beratergruppe 
Bahnstraße 51
40878 Ratingen

Velbert
Historisches Bürgerhaus
Langenberg
Hauptstraße 64
42555 Velbert

Schulungsraum Essen
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EYLEM ALANI III
Eğitim yapmak
•  Eğitim yöntemleri ve medya
•  Eğitim Planı
•  Eğitim tasarımı
•  Performans değerlendirme ve değerlendirme görüșmeleri

EYLEM ALANI IV
Eğitimi bitirmek
•  Sınavların hazırlanması 
•  Sertifikaların verilmesi
•  Sınavlara katılım
•  Eğitimin tamamlanması

Yoğun sınav hazırlığı
Yazılı Sınav:
Yazılı sınava hazırlık, yoğun tartışmalar içeren örnek olay incelemelerine ve 
sınav simülasyonlarına dayanmaktadır.

Sözlü Sınav:
Sözde “eğitim testini” simüle ediyoruz. Sunumunuzu sınav şartlarında 
sunarsınız. Öğretim elemanlarımız sizi yapıcı bir şekilde değerlendirecek ve 
başarılı bir sözlü sınav için size öneriler ve ipuçları verecektir. Bir dizi sözlü 
sınav tarihi mevcuttur. Hazırlık gününe bakın (her 4 haftada bir, ilgili ayın 
son perşembe günü). Ayrıca birden fazla kez katılabilirsiniz. Kapsam yaklaşık 
10 saattir.

Kișisel hazırlığı
Sınava en iyi şekilde hazırlanmanız için yoğun şekilde ve kendi kendinize ça-
lışmanızı öneriyoruz. Bu nedenle, kurs başlamadan önce kitabımızı alacaksı-
nız. İdeal olarak, bu kişisel katkı kapsamında yaklaşık 25 saatlik bir öğrenme 
kapsamı elde edeceksiniz.

IHK sınav tarihleri:
Yazılı sınavlar her ayın 1. Salı günü yapılır. IHK sınavına sizin için kayıt olaca-
ğız! Sözlü sınavın tarihi IHK tarafından belirlenir. Sınavı başarıyla geçtikten 
sonra bir IHK sertifikası/test sertifikası alacaksınız.

Yazılı sınav IHK için kayıt, istenen sınav tarihinden 5 hafta önce yapılmalı-
dır. Bu nedenle, lütfen zamanında IHK’ye kaydolun. Katılım onayı ve belge-
lerinizle birlikte sınav kayıt formunu size göndereceğiz. 
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Dozenten

Sefa Yılmaz
Langjähriger erfahrener 
und erfolgreicher Dozent 
im HR und Personalbereich. 
Sein Anliegen ist es, seinen 
Teilnehmern mit viel Her-
zenswärme auch manchen 
eher schwierigen Inhalt mit 
viel Spaß und Freude zu 
vermitteln.
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Ihre Ansprechpartner bei der IHK: 

IHK zu Essen IHK zu Duisburg

Am Waldthausenpark 2 
45127 Essen

Mercatorstraße 22-24
47051 Duisburg

Laura Ollesch
Tel: 0201 18 92-222 Tel: 0203 28 21-0
laura.ollesch@essen.ihk.de ihk@niederrhein.ihk.de

IHK zu Köln Geschäftsstelle  
Oberberg IHK zu Düsseldorf

Talstraße 11
51643 Gummersbach

Ernst-Schneider-Platz 1 
40212 Düsseldorf

Adriana Jacob
Tel: 02261 81 01-9966 Tel: 0211 35 57-0
adriana.jacob@koeln.ihk.de kundencenter@duesseldorf.ihk.de

Kalite Güvencesi:
İdeal bir grup büyüklüğüne ek olarak- 8 katılımcı ile başlıyoruz ve grupları 10 
(korona kuralları) ile sınırlıyoruz- öğretim görevlilerimiz yüksek niteliklidir 
ve DIHK’nin tavsiyeleri ve belgelerine göre ders vermektedir.

Ücretler:
Katılım ücreti: Kişisel hazırlık için kitap, fotokopi veya dosya halindeki 
bildiriler, küçük ikramlar ve içecekler dahil 690€. BBC öğrenme platformu 
moodle’a erişim (erişim verilerini   e-posta ile alacaksınız), kurs sırasında 
platformdaki içeriği kullanıyoruz.
Ders satış vergisinden muaftır. Ayrıca, yaklaşık 231€ (IHK Essen) veya 170€ 
(diğer tüm IHK lokasyonları) tutarında IHK sınav ücreti vardır.
Minimum katılımcı sayısı sekiz katılımcıdır.
Tarihleri   veya yerleri değiştirme hakkımız saklıdır.

BBC Öğrenme Platformu:
Seminerlerimizde ve kurslarımızda BBC öğrenme platformu ile çalışıyoruz. 
BBC öğrenme platformu moodle’a erişim (erişim verileri size e-posta ile 
gönderilecektir).

Bunun aşağıdaki avantajları vardır:
• Her bir birey veya grup için ödevlere her zaman ve her yerden erişilebilir,
• öğrenme materyalinin “kırmızı ipliği” burada görüntülenir,
• ek broşürler, girdiler, kontrol listeleri mevcuttur,
• sonuçların girilebileceği hazırlanmış dosyalar bulunmaktadır,
• Grup sonuçları BBC öğrenme platformuna yüklenir, böylece katılımcılar 

üzerinde çalıştıkları tüm belgelere erişebilirler,
• BBC öğrenme platformu öğrenimin sonuna kadar açık kalır.
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Önemli not

Finansman fırsatları
Eyalet ve federal devletler 
size mali destek için çeşitli 
olanaklar sunar. Bizimle ile-
tişime geçin, size tavsiyede 
bulunmaktan memnuniyet 
duyarız.

Vergilerden tasarruf edin
gelirle ilgili daha fazla har-
cama
IHK eğitmeni olmak için ileri 
eğitim, temelde uygulanan 
bir meslekte ileri eğitim 
önlemidir. Eğitim masrafla-
rı, istihdamdan elde edilen 
gelir için gelirle ilgili gider-
ler oluşturur ve dolayısıyla 
vergi yükünüzü buna göre 
azaltır.
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Tam zamanlı kurslar:
Bir haftalık kurs, Pazartesi’den Cuma’ya 08:30–16:30 saatleri arasında 
gerçekleşir. Eğitim kapsamı yaklaşık 50 saattir.

Essen
16. – 20. Ocak  2023 10. – 14. Juli  2023
06. – 10. Mart  2023 04. – 08. Eylül  2023
22. – 26. Mayıs  2023 06. – 10. Kasım  2023

Neuss
13. – 17. Mart  2023 16. – 20. Ekim  2023

Dortmund
22. – 26. Mayıs  2023 06. – 10. Kasım  2023

Duisburg

13. – 17. Mart  2023 16. – 20. Ekim  2023

Ratingen 
23. – 27. Ocak  2023 13. – 17. Kasım  2023
14. – 18. Ağustos 2023

Velbert
23. – 27. Ocak  2023 13. – 17. Kasım  2023

Pratik/sözlü IHK sınavına hazırlık:

Pratik/sözlü IHK sınavına hazırlık
Essen’de bir gün sürecek şekilde ( 08:30 - 16:30 saatleri arasında ) gerçekleşir.

26. Ocak  2023 28. Eylül  2023
23. Mart  2023 30. Kasım  2023
01. Haziran  2023 25. Ocak  2024
27. Temmuz 2023

IHK’nın final sınavları Almanca olarak yapılmaktadır. 
• sınav görevleri Almanca olarak yazılmıştır,
• sınav görevlileri sınav katılımcısıyla Almanca konuşur, 
• Sınav katılımcısı tüm sınav görevlerini yalnızca Almanca olarak yerine 

getirmelidir,
• Dil becerilerinin B2 seviyesine karşılık gelmesi iyi bir ön koşuldur.
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Bilgi ve kayıt:

BBC Business Bildungs Center
Ribbeckstraße 6, Innenhof
45127 Essen

Telefon: 0201 83 09 46-10

backoffice@bbc-nrw.de
www.bbc-nrw.de


