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Bensheim’daki  Heinrich Metzendorf  Meslek Okulu,  birey olarak öğrencilere,  sürekli  değişen
koşullar  altında  toplumda  yararlı  ve  başarılı  bir  yer  edinmeleri  için  gerekli  yetenekleri
kazandırmaya yönelik bir eğitim vermeyi hedeflemektedir.

Bu hedefe yönelik olarak, Heinrich Metzendorf Meslek Okulu’nda bütüncül eğitimi temel alan
eğitim konsepti çerçevesinde, öğrencilere temel yetkinlikleri kazandırmaya çalışılmaktadır. Bu
nedenle  ders  konsepti  kompleks  öğrenim  durumlarında  kompleks  öğrenme  prensibine
yöneliktir.  Öğrencilerin  okulda  ders,  öğrenim yeri  işbirlikleri  veya  okulun  Avrupa  ve  dünya
çapındaki değişik öğrenci değişim projelerine katılımı ile, ekonomik, teknik, sosyal ve ekolojik
bağlantılar hakkında bilgi edinmeleri ve böylece, bunlar arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamaları
sağlanmaktadır.

Heinrich Metzendorf Meslek Okulu bünyesinde aşağıdaki okul türleri bulunmaktadır:

Meslek okulu, mesleğe hazırlayıcı temel eğitim yılı, meslek yüksek okulu, teknik okul, meslek
lisesi, InteA (Mülteci gençler için dil eğitimi destek programı), ve diğer öğrenim kurumları ile
işbirliği içerisinde değişik kurslar.

Heinrich Metzendorf Meslek Okulu’nda aşağıda belirtilen meslek dallarında 40 ayrı meslekte
meslek eğitimi verilmektedir: 

Metal işleri, inşaat teknolojisi, ağaç işleri, yaratıcı sanatlar, gaz ve tesisat teknolojisi, soğutma
ve iklimlendirme, elektrik, elektronik teknolojisi, güzellik ve saç bakım hizmetleri, konaklama
hizmetleri, yiyecek, içecek hizmetleri. Heinrich Metzendorf Meslek Okulu’nda 100 bay ve bayan
öğretmen görev yapmaktadır.  Okulun bin 800 öğrencisi  vardır. Ekonomik, sosyal ve kültürel
yönden sıkıntı içinde bulunan okul öğrencilerine, sorunlarını tanıyıp çözümlemelerinde sahip
oldukları  olanakları  kullanma  ve  çevredeki  olanakları  araştırma  ve  yararlanma  konularında
yardımcı olan dört sosyal hizmet uzmanı da okulda görevlidir. Okulun eğitim pedagojisinin ana
hedefi,  okulun  her  öğrencisine  bireysel  danışmanlık  ve  yardım  ile  öğrencilerin  birlikte
öğrenmeleridir.

Heinrich Metzendorf Meslek Okulu’nun bölüm derslikleri en modern teknik donanıma sahiptir
ve böylece öğrencilere en yüksek kalite ve seviyede öğrenme ortamını sunmaktadır. Okulun
sahip  olduğu  kısaca  IT  denilen  Enformasyon  Teknolojileri donanımı  örnek  olarak
nitelendirilebilir.

Heinrich  Metzendorf  Meslek  Okulu’nun  tüm  öğretmenleri  motivasyonu  yüksek  ve  kendi
dallarında  uzman  öğretmenlerdir.  Okulun  öğretmenleri,  mesleki  ve  bireysel  yetkinlikler
konusunda  giderek  daha  çabuk  değişen  çevrede,  sürekli  olarak  değişlik  gösteren  eğitim
standartlarına  başarıyla  uyum  sağlamaktadırlar.  Öğretmenlerin  bu  başarısında  modern
organizasyon yapısı, organizasyon yapısındaki sürekli değişiklikler, proje gruplarında ve eğitim
ekiplerindeki çalışma ve de öğretmenlerin hem kendi dallarındaki  bilgilerini,  hem de eğitim
yeteneklerini sürekli geliştirmeleri büyük rol oynamaktadır.


