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DHW begleitet griechische Jugendliche bei Veranstaltungen zur
Berufsinformation
Griechische Jugendliche entdecken Vorteile der dualen Ausbildung und des
Handwerks in Deutschland
Köln/Wuppertal/Solingen, Okt. 2009. Ende September nahmen 73 Schüler und Schülerinnen des
griechischen Gymnasiums und des griechischen
Lyzeums in Wuppertal an der 19. Ausbildungsbörse der
Stadt teil. So konnten sich die Schüler im Vorfeld in
Listen eintragen und ihre Berufswünsche angeben. Auf
der Messe konnten sich die Schüler dann gezielt
informieren und beraten lassen. Die Organisatoren
wurden bei dieser Aktion überrascht, dass neben dem
Wunsch nach Studiengängen eine große Zahl von
Schülern und Schülerinnen ihr Interesse für eine Karriere
bei
Polizei,
Feuerwehr,
Bundeswehr
sowie
Handwerksberufen
wie
Kfz-Mechatroniker,
Elektrotechniker,
Fachinformatiker,
medizinischer
Fachangestellte, usw. bekundet haben. „Das ist eine sehr
interessante und ermutigende Wende in der Entwicklung
der griechischen Jugend Deutschlands“ sagte DHW-Vorstandssprecher Phedon Codjambopoulo und
erklärte: „Im Gegensatz zu vor einigen Jahren, wo aus dem Munde dieser Jugend nur der Wunsch
nach einem Studiengang und das vornehmlich in
Griechenland geäußert wurde, lernen jetzt viele
griechische Jugendliche die Vorteile der dualen
Ausbildung und des Handwerks in Deutschland zu
schätzen. Vielleicht hat auch die globale Krise
hierbei etwas nachgeholfen.“
Anfang Oktober besuchten alle Schüler des
Gymnasiums und Lyzeums Wuppertal, die vorher
die Ausbildungsbörse besucht hatten, auch die
Berufsmesse „Forum: Beruf“ in Solingen . Auf dieser
Messe waren auch Universitäten und Hochschulen,
wie die Bergische Universität Wuppertal, die
Universität zu Köln, die Universität Paderborn, die

Ruhr-Universität Bochum, die Universität Siegen und die Fachhochschule Niederrhein in Krefeld und
Mönchengladbach vertreten.
Beide Besuche wurden vom DHW-Ausbildungsprojekt „Brücke zur Qualifizierung und Integration“
organisiert, koordiniert und begleitet stets in engster Zusammenarbeit mit der Leitung und dem
Lehrerkollegium der entsprechenden Schulen. Die Messe in Wuppertal wurde sogar am Vormittag als
Schulveranstaltung durchgeführt und von fünf Lehrern und Lehrerinnen begleitet. Der Erfolg war so
groß, dass sofort beschlossen wurde, im
nächsten
Jahr
2010
auch
die
Berufsinformationsmessen in Wuppertal und
Solingen organisiert zu besuchen.
Das DHW-Ausbildungsprojekt „Brücke zur
Qualifizierung und Integration“ wird als
JOBSTARTER-Projekt aus Mitteln des
Bundesministeriums
für
Bildung
und
Forschung
und
dem
Europäischen
Sozialfonds
der
Europäischen
Union
gefördert.
Mit
dem
Ausbildungsstrukturprogramm
JOBSTARTER
fördert
das
Bundesministerium
für
Bildung
und
Forschung (BMBF) eine umfassende
Initiative
zur
Verbesserung
der
Ausbildungsplatzsituation von Jugendlichen.
http://www.dhwv.de
http://www.dhw-ausbildungsprojekt.de
http://www.forumberuf.de

* * *
Έλληνες μαθητές ανακαλύπτουν τα πλεονεκτήματα της δυαδικής
εκπαίδευσης και της βιοτεχνίας στην Γερμανία
Μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου του Βούπερταλ συμμετέχουν σε εκθέσεις για
τον επαγγελματικό προσανατολισμό
Κολωνία/Βούπερταλ/Σόλιγκεν, Οκτ. 2009. Τέλη Σεπτεμβρίου 73 μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου
και του Λυκείου του Βούπερταλ επισκέφθηκαν την 19η Ημέρα Κατάρτισης της πόλης. Οι μαθητές είχαν
προηγουμένως εγγραφεί σε ειδικές λίστες όπου είχαν δηλώσει τί επάγγελμα θέλουν να
ακολουθήσουν. Έτσι στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να πάρουν
συγκεκριμένες πληροφορίες και συμβουλές. Οι διοργανωτές εξεπλάγησαν από το γεγονός ότι εκτός
από την συνηθησμένη πλέον επιθυμία για πανεπιστημιακή φοίτηση αυτήν την φορά ενός μεγάλος
αριθμός μαθητών δήλωσε ενδιαφέρον για επαγγελματικές σταδιοδρομίες, όπως π.χ. στην αστυνομία,
την πυροσβεστική, τον στρατό, την μηχατρονική αυτοκινήτων, τον ηλεκτρολόγο-μηχανικό, τα
παραϊατρικά επαγγέλματα, κλπ. "Αυτό είναι μία λίαν ευχάριστη και ενθαρρυντική εξέλιξη στην
μετασχολική εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων της Γερμανίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του DHW
Φαίδων Κοτσαμπόπουλος τονίζοντας συγχρόνως: «Σε αντίθεση με την κατάσταση πριν από μερικά
χρόνια και όταν από τα χείλη αυτών των νέων ανθρώπων άκουγε κανείς αποκλειστικά την επιθυμία
για πανεπιστημιακή καριέρα και αυτό κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα, οι μαθητές σήμερα αρχίζουν να
κατανοούν και να παραδέχονται τα μεγάλα πλεονεκτήματα της δυαδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης
και της βιοτεχνίας στην Γερμανία. Ίσως σ αυτό να βοήθησε κάπως η παγκόσμια οικονομική κρίση."
Αρχές Οκτωβρίου, όλοι οι μαθητές του Γυμνασίου και του
Λυκείου του Βούπερταλ που είχαν επισκεφθεί την παραπάνω
εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν και στην
επαγγελματική έκθεση «Φόρουμ: Απασχόληση" στο Σόλιγκεν. Σε
αυτή την έκθεση συμμετείχαν και ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο του Wuppertal, το
Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, το Πανεπιστήμιο του Paderborn, το
Πανεπιστήμιο του Μπόχουμ, το Πανεπιστήμιο του Σήγκεν και το
Πολυτεχνείο
του
Κάτω
Ρήνου
στο
Κρέφελντ
και
Μενχενγλάντμπαχ.

Και οι δύο παραπάνω επισκέψεις συντονίσθηκαν, οργανώθηκαν και συνοδεύθηκαν από το
πρόγραμμα «Γέφυρα για την εξειδίκευση και την ενσωμάτωση» του Γερμανο-Ελληνικού
Επιχειρηματικού Συνδέσμου DHW πάντοτε σε στενή συνεργασία και με την στήριξη της διεύθυνσης
των σχολείων και των καθηγητών. H έκθεση στο Βούπερταλ μάλιστα διεξήχθη το πρωί στα πλαίσια
του σχολικού προγράμματος και με την συμμετοχή πέντε καθηγητών. Η επιτυχία ήταν τόσο μεγάλη,
που αμέσως αποφασίστηκε και το 2010 να προβλεφθεί εγκαίρως επίσκεψη των ανάλογων
εκδηλώσεων.
Το πρόγραμμα «Γέφυρα για την εξειδίκευση και την ενσωμάτωση» του DHW χρηματοδοτείται στα
πλαίσια του ομοσπονδιακού προγράμματος JOBSTARTER από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο
Παιδείας και Έρευνας και το Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
JOBSTARTER του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας είναι μία ευρεία πρωτοβουλία
για την καλλιτέρευση της επαγγελματικής εκπαίδευσης των νέων.
http://www.dhwv.de
http://www.dhw-ausbildungsprojekt.de
http://www.forumberuf.de

---------------------------------------------------------------------------------------------------Für zusätzliche Informationen kontaktieren Sie bitte den Vorstandssprecher der DHW, Phedon Codjambopoulo,
unter der Tel.-Nr. 0049 (221) 3979776 oder info@codjambopoulo.de oder info@dhwv.de
Allgemeine
Informationen über die DHW können Sie auch unter www.dhwv.de finden.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον επί θεμάτων τύπου και δημοσίων σχέσεων αρμόδιο
Αντιπρόεδρο του DHW, Φαίδωνα Κοτσαμπόπουλο, τηλ. +49 (221) 3979776 ή info@codjambopoulo.de ή
info@dhwv.de . Γενικές πληροφορίες για τον Σύνδεσμό μας θα βρείτε στο διαδίκτυο στην διεύθυνση
http://www.dhwv.de .

