ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ

Περίπου 450 αναγνωρισμένα επαγγέλματα πανγερμανικά. 40 είναι πάνω κάτω τα πιο γνωστά.

Λόγω της δημογραφικής εξέλιξης υπάρχει μεγάλη ευκαιρία για πάρα πολλά παιδιά, να τακτοποιηθούν επαγγελματικά. Ιδιαίτερα
στην Βάδη Βυρτεμβέργη είμαστε προνομιούχοι από άποψη θέσεων μαθητείας.

Κάπου 50 - 60.000 € κοστίζει η επαγγελματική εκπαίδευση στον εργοδότη και για τον λόγο αυτό γίνεται καλή και επιμελής
διαλογή. Μεγάλες εταιρείες έχουν ιδιαίτερο προσωπάρχη για τους μαθητευομένους.

Λόγω υπογεννητικότητας έχουν την ευκαιρία πάρα πολλά παιδιά με αλλοδαπές ρίζες να βρουν το δρόμο τους, που υπό
κανονικές συνθήκες θα ήταν πολύ δύσκολα να πατήσουν πόδι στην εργασιακή αγορά.

ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Διττό σύστημα (Dualsystem)

• Παράλληλα επιχείρηση & επαγγελματική σχολή
• Βάση στην πρακτική
• Αμοιβή μαθητευομένου
Καριέρα:

• Δυνατότητα μετεκπαίδευσης / συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
• Meister (αρχιτεχνίτης). Ειδικές κλαδικές γνώσεις πρακτικής φύσης και δικαίωμα εκπαίδευσης
μαθητευομένων. Μέση κλίμακα οργάνωσης και διαχείρισης επιχείρησης.
• Techniker (εμβάθυνση θεωρητικών γνώσεων, διεκπεραιωτές, ειδικοί ποιότητας κλπ.). Στο ίδιο επίπεδο
με τον αρχιτεχνίτη αλλά σε θεωρητικό επίπεδο.
• Fachwirt (ίδιο επίπεδο αλλά για οικονομικά επαγγέλματα) κλπ

DUALSTUDIUM:

• Παράλληλα επιχείρηση & Fachhochschule (γερμανικό ΤΕΙ).
• Το δίπλωμα είναι της τάξης του Bachelor.
• Επαγγελματικές σπουδές ανωτέρου επιπέδου για αποφοίτους γερμανικού γυμνασίου ή BK2
• Βάση στην πρακτική εφαρμογή ανωτέρου επιπέδου.
• Καλές πιθανότητες σταδιοδρομίας.
• Πάνω από 80% παραμένουν συνήθως στην επιχείρηση που έμαθαν
• Αμοιβή μαθητευομένου

Καριέρα:

• Δυνατότητα μετεκπαίδευσης / συνεχιζόμενης εκπαίδευσης - Master

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 14 ΕΤΩΝ:

• Ευαισθητοποίηση για επαγγελματική συνείδηση.
• Συμβολή, συμπαράσταση και σύμπραξη των γονέων.
• Επαγγελματικός προσανατολισμός, πρώτη ανίχνευση στον εργασιακό χώρο.
• ΒΙΖ (Berufsberatung), πρώτη πληροφόρηση για όλα τα επαγγέλματα, τεστ ικανοτήτων, κλίση για ποια
επαγγέλματα. Καλύτερα να γίνει ενώ το παιδί πηγαίνει ακόμη στο σχολείο.

• Πολλές εταιρίες δίνουν την δυνατότητα πρακτικής αναγνώρισης, δηλαδή ανίχνευση στον επαγγελματικό χώρο
(Schülerpraktikum)

• Realschule μετά το Hauptschule; Είναι 2 έτη επί πλέον. Καλύτερη εκμάθηση της γερμανικής + ειδικές γνώσεις
εις βάθος. Καλύτερες δυνατότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

• Εκθέσεις για θέματα μαθητείας - Ausbildungsmesse
• Ημέρες ανοιχτής θύρας για το κοινό - Tag der offenen Tür
• Εφημερίδες / Τύπος / ΜΜΕ
• Εγχειρίδια
• ΒΙΖ
• Ιντερνετ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

• Έναρξη ενδιαφέροντος για τα γερμανάκια είναι πάνω κάτω 1,5 έτη πριν να τελειώσουν το σχολείο.
• Για τα παιδιά με αλλοδαπές ρίζες λίγο πιο μπροστά, λόγω έλλειψης γλώσσας αλλά και κοινωνικού
περιβάλλοντος, νοοτροπίας αλλά και γιατί οι γονείς δεν γνωρίζουν ή δεν μπορούν να βοηθήσουν

• Πολλές μεγάλες εταιρίες για τη υποβολή των δικαιολογητικών δίδουν διορία ως τις 30. Σεπτεμβρίου για θέσεις
μαθητείας του επόμενου έτους (Daimler, Bosch, Stihl, ΑΟΚ κλπ).

• Ορισμένες εταιρείες ζητούν να αναγραφούν και οι βαθμοί σε βασικά μαθήματα και έτσι ήδη γίνεται η πρώτη
διαλογή (ZF)

• Από τον Οκτώβριο και μετά γίνονται τεστ καταλληλότητας (Daimler, Bosch, Stihl, ΑΟΚ κλπ), οι συνεντεύξεις και
συνήθως ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ως τα Χριστούγεννα με την υπογραφή συμβολαίου μαθητείας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ (ΑΝ)ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

• Μεγάλο θέμα για τους εργοδότες είναι η έλλειψη επαγγελματικής ωριμότητας για ανάληψη ευθύνης.
• Απόσπαση της προσοχής των παιδιών σε υπολογιστές, κινητά, ιντερνέτ κλπ και όχι στην εύρεση θέσης μαθητείας ή
την περάτωση του σχολείου

ΚΟΜΠΛΕ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Απαιτούμενα έγγραφα

• Συνοδευτική επιστολή
• Βιογραφικό
• Ενδεικτικά ή απολυτήριο
• Πιστοποιητικά πρακτικής
Πως;
• ταχυδρομικά
• μέσω γνωστών
• μέσω ιντερνέτ σε pdf

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ;

Επιλογή του σωστού επαγγέλματος

• μελετημένη και ζυγισμένη επιλογή επαγγέλματος
Επίδοση σχολείου

• βαθμολογία
Πρακτικές σε επιχειρήσεις

• έγιναν τα πρώτα βήματα στην κατεύθυνση του επαγγελματικού προσανατολισμού
Εργασία στις διακοπές / Ferienjob

• δείχνει ότι η πρώτη γνωριμία με τον εργασιακό κόσμο έγινε.
Eργασία παράλληλα με το σχολείο, π.χ. σε νοσοκομείο, καφέ κλπ. για το χαρτζιλίκι

• δείχνει εργατικότητα, ωριμότητα και ανάληψη ευθύνης
Εθελοντική υπηρεσία σε κοινωνικό ίδρυμα / Freiwilliges Sozialjahr

• δείχνει ότι το παιδί δεν μένει άπραγο παρόλο που δεν βρήκε θέση μαθητείας. Ωριμότητα και ανάληψη ευθύνης
Επίτιμη δηλαδή άμισθη υπηρεσία / Ehrenamt

• είναι στο ίδιο επίπεδο με τον εθελοντισμό, πχ. βοήθεια σε ηλικιωμένους ή σε ιδρύματα, προεδρείο σε εκκλησία ή
κοινωφελή ομάδα ή σύλλογο

Προσωπικότητα και αυθεντικότητα

• Από την αίτηση και την συνέντευξη ή αν προϋπήρξε πρακτική

Αθλητισμός

• Ιδιαίτερα τα ομαδικά αθλήματα (Teamworking). Κλίση για απόδοση

Όλα αυτά ισοσταθμίζουν μια κάπως σχετικά χαμηλή βαθμολογία

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

• Arbeitsamt - ΒΙΖ
• Ιστοσελίδες εταιρειών και επιχειρήσεων
• Handwerkskammer
• Industrie- & Handelskammer
• Google: Meinestadt.de, κλπ.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝ

• Fachlagerist / Logistikfachkraft - Εξειδικευμένος αποθηκάριος / ειδικός εφοδιαστικής αλυσίδας
• Metallfacharbeiter - Εξειδικευμένοι επεξεργασίας μετάλλου
• Verfahrensmechaniker / Μηχανικοί διεργασίας πλαστικών
• Alten- / Krankenpfleger - Εξειδικευμένο προσωπικό γηροκομείου και νοσηλευτές
• ΙΤ-Spezielist - Ειδικός συστημάτων ΙΤ
• Mechatroniker - Μηχατρονικός, ιδιαίτερα στους αυτοματισμούς
• Handwerk - Βιοτεχνικά επαγγέλματα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Δυνατή η επιλογή επαγγελμάτων δημοσίου τομέα αλλά υπό προϋποθέσεις, π.χ. καλή ή άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας,
κατάλληλο απολυτήριο με την ζητούμενη βαθμολογία.

• Αστυνομία
• Τελωνεία
• Δημοτικές και νομαρχιακές υπηρεσίες
• Υπουργεία και κρατικές υπηρεσίες
• Δικαστικοί φύλακες
• Κοινωνικές υπηρεσίες κλπ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ 6 ΠΡΑΓΜΑΤΑ

• Γερμανικά
• Γερμανικά
• Γερμανικά
• Γερμανικά
• Γερμανικά
• Θέληση
ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΕ. ΈΧΕΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ. ΔΕΝ ΥΣΤΕΡΕΙΤΕ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΕΔΩ. ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ.

