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Eκπαίδευση σε επιχείρηση (διττή)

„Διπλό σύστημα
κατάρτισης“

327 νομοθετικά
κατοχυρωμένα
επαγγέλματα

(Διττή εκπαίδευση)
Εκπαιδευόμενος/η, ασκούμενος/η:

Μία εξειδικευμένη και
προσανατολισμένη
ιδιαίτερα στην πράξη,
μορφή της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Η διττή επαγγελματική
εκπαίδευση κατέχει σημαντική
θέση και πέρα από τα όρια της
Γερμανίας και προσφέρει
πολλές ευκαιρίες σταδιοδρομίας όπως συμβαίνει και στις
πανεπιστημιακές σπουδές.

Εργαζόμενος/Εργαζόμενη
(στην επιχείρηση εκπαίδευσης)
και
Μαθητής /Μαθήτρια
(στην επαγγελματική σχολή)

Πλεονεκτήματα της εκπαίδευσης σε
επιχείρηση:
Πολύ κοντά στην πράξη
• Πρώιμη είσοδος στον κόσμο της εργασίας
• Πολύ κοντά στην αγορά εργασίας
• Πρόσληψη του μαθητευόμενου / της μαθητευόμενης από
την επιχείρηση συχνά μετά την εκπαίδευση
Αμοιβή κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης
• Ανά έτος εκπαίδευσης όπως προβλέπεται από τις
συλλογικές συμβάσεις
Κοινωνική ασφάλιση
• Ασφάλιση υγείας
• Ασφάλιση ανεργίας
• Ασφάλιση ατυχημάτων
• Ασφάλιση σύνταξης
• Ασφάλιση χρόνιας περίθαλψης
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Εκπαίδευση σε επιχείρηση σε ένα νομοθετικά
αναγνωρισμένο επάγγελμα („Μαθητεία“)
Υποβολή αίτησης απευθείας στην επιχείρηση
εκπαίδευσης (συνήθως 1 χρόνο πριν)

Επιχείρηση
Εξουσιοδότηση
παροχής
εκπαίδευσης

Επιμελητήριο

Πτυχίο
εξετάσεων

„Δυαδικό
σύστημα
κατάρτισης“

Σύμβαση
εκπαίδευσης

Επαγγελματική
σχολή

Εκπαιδευόμενος/η,
ασκούμενος/η
(Μαθητευόμενος/η)

Καθήκοντα των συντελεστών της ε παγγελματικής
εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις
Επιχείρηση εκπαίδευσης:
• Εγγραφή στα μαθήματα της επαγγελματικής σχολής
• Εγγραφή στο αρμόδιο επιμελητήριο
Επαγγελματική σχολή:
• Μάθημα σε εβδομαδιαίο μπλοκ ή μιάμιση ημέρα την
εβδομάδα (μαθήματα block unit)
• Κοινό πρόγραμμα μαθημάτων για όλα τα ομοσπονδιακά
κρατίδια
Επιμελητήριο (Βιομηχανικό και Εμπορικό επιμελητήριο,
Βιοτεχνικό επιμελητήριο, …):
• Εκπαιδευτική καταλληλότητα των επιχειρήσεων
• Απολυτήριες εξετάσεις
• Πτυχίο επαγγελματικών σπουδών

Πληροφορίες για την επαγγελματική εκπαίδευση
σε επιχειρήσεις στη Γερμανία
www.planet-beruf.de

εξωτερικό κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης)
(http://europass.eoppep.gr/index.php/el)

• Τεστ επιλογής επαγγέλματος
• Σύντομες πληροφορίες για τα επαγγέλματα
• Εξάσκηση στην υποβολή αιτήσεων: Επιστολή αίτησης,
Βιογραφικό, Φάκελος υποβολής υποψηφιότητας, Τεστ
επιλογής, Προφορική συνέντευξη

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

www.berufenet.arbeitsagentur.de

www.kursnet.arbeitsagentur.de

• Περιγραφές επαγγελμάτων: Απαιτήσεις για την
εκπαίδευση, Διάρκεια της εκπαίδευσης, Περιεχόμενο της
εκπαίδευσης, Περιγραφή της εργασίας

www.berufe.tv

• Πύλη ταινιών της Bundesagentur für Arbeit –
BERUFE.TV

www.bibb.de > Die Themen > Berufe
• EUROPASS-διευκρινίσεις πτυχίου

www.europass-info.de

• EUROPASS: Πιστοποιητικό γλώσσας, Βιογραφικό,
Διευκρινίσεις πτυχίου, Κινητικότητα (Παραμονή στο
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• Αναζήτηση εργασίας: Θέσεις εκπαίδευσης σε
επιχειρήσεις, Πρακτικές εξασκήσεις, Θέσεις εργασίας

• Είδη σπουδών: Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
• Εκπαιδευτικά σε επαγγελματικές σχολές: Ειδικές
επαγγελματικές σχολές

www.zav.de

• Εργασία, εκπαίδευση και σπουδές στη Γερμανία και
στο εξωτερικό

www.make-it-in-germany.com >
Studium & A
 usbildung

• Ζωή, εργασία, εκπαίδευση και σπουδές στη Γερμανία

Επεξεργαστή
Bundesagentur für Arbeit
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)
Villemombler Straße 76
53123 Bonn
Σεπτέμβριος 2020
Virtuelles Welcome Center
Τηλέφωνο: +49 (0)228 713-1313
Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
zav@arbeitsagentur.de
www.zav.de

Απλά σαρώστε τον κωδικό
QR με το smartphone σας.

