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Güvenli iskele ve uygulamaları konusunda öncü ülkelerden olan Almanya’ya gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizin
ikinci gününde Dortmund’da bulunan Handwerkskammer Dortmund (HWK) / Dortmund El Zanaatkarları Odası'nın Hansemann Eğitim Merkezi (BZH) ziyaret
edildi. BZH Müdürü Sn. Peter Kahl ile yaklaşık 3 saat
süren toplantıda; BZH’de verilen eğitimlerin kapsamı, içeriği, öğrenci profili, eğitim ücretleri vb. konular hakkında bilgi alındı. Öğleden sonra BZH açık
ve kapalı eğitim alanları, eğitim atölyeleri, derslikler,
ekipman depoları, öğrenci yurtları ve sosyal alanlar
ziyaret edildi. Bir önceki ziyarette olduğu gibi yine
oldukça interaktif geçen bu ziyaretten edinilen bilgiler aşağıda özetlenmiştir:
BZH; 1967’de kapanan eski "Adolph von Hansemann" maden ocağı sahasındaki yaklaşık 47.000
metrekarelik bir alan üzerine 4 yıllık (1997-2000) bir
süre içerisinde kurularak 2000 yılından bu yana iskele zanaatı ve el işçiliği zanaatı için eğitim merkezi
olarak faaliyet göstermektedir. Büyüklüğü göz önüne alındığında dünyanın en büyük ölçekli iskele eğitim merkezidir ve Avrupa’da eşi benzeri olmayan bir kurumdur.
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BZH’de 16 yaşını bitirmiş ve gerekli şartları sağlayan herkes eğitim görebiliyor. Eğitim süresi olan 3 yıl boyunca; öğrenciler yılın 13 haftası teorik, 10 haftası pratik eğitim alıyor ve ayrıca şirketlerde staj yapıyor. Öğrencilerin okul masrafları sosyal sigorta ödüyor, maaşlarını ise anlaştıkları şirketler ödüyor. Genelde şirketler
yasal bir önlem olarak öğrencilerden okul masrafları karşılığında eğitim süresi kadar şirketlerinde çalışma taahhüdü alıyor. Tüm Almanya’da bu kapsamda eğitim veren Frankfurt, Berlin ve Dortmund’da toplam 3 eğitim
merkezi ve toplam 1.000 iskele bölümü öğrencisi bulunuyor. Bu öğrencilerin yaklaşık 320’si BZH’de eğitim
görüyor. BZH ayrıca Dortmund’da bulunan Özel Fritz Henssler Meslek Lisesi’nin iskele bölümüne ev sahipliği
yapmaktadır.
BZH; tamamlanması 5 sene süren 1998 ‘de tamamlanan ve sürekli
güncellenen eğitim müfredatlarını kullanıyor. Sadece uzmanlaşmak istenilen alanda değil, aynı zamanda lise müfredatıyla da eğitime devam ediliyor.
Eğitim alanlarında yaklaşık 1.700 ton iskele malzeme bulunmaktadır. BZH’nin 2 yılda bir yaklaşık 1.400.000 € yeni iskele malzemesi
almak için bütçesi bulunmaktadır ve bu bütçenin %80’i sosyal sigortalar tarafından, %20’si El Zanaatkarları Odası tarafından finanse edilmektedir.
Modern ve yenilikçi eğitim alanları ve sürekli güncellenen müfredatlarıyla iskele işçisi, usta, eğitmen, inşaat uzmanı olmak isteyen
ve çeşitli ek nitelikler kazanmak isteyenler için nitelik ve nicelik
bakımından çok sayıda fırsat sunmaktadır.

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca İskele Kalıp Sanayicileri Derneği sorumludur ve bu içerik hiçbir
şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.
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