DHW-AUSBILDUNGSPROJEKT : “ Brücke zur Qualifizierung und Integration“
Projektträger ist die DHW (Deutsch-Hellenische Wirtschaftvereinigung e.V.)

Projektvorstellung:
DHW-Ausbildungsprojekt

„Brücke zur Qualifizierung und Integration“
Die Deutsch-Hellenische Wirtschaftsvereinigung startete am 01. März 2009 das DHWAusbildungsprojekt mit dem Namen „Brücke zur Qualifizierung und Integration“ im
Rahmen des bundesweiten Programms „JOBSTARTER – Für die Zukunft ausbilden“.
Träger des Projektes ist die Deutsch-Hellenische Wirtschaftsvereinigung. Das Projekt wird im
Rahmen des Bundesprogramms JOBSTARTER – Für die Zukunft ausbilden zu 80%
gefördert mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und dem
Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union. Durchgeführt wird das Programm vom
Bundesinstitut für Berufsbildung.
Das Projekt hat das Ziel in Unternehmen mit Migrationshintergrund – überwiegend
griechischer Herkunft – in den Regionen Solingen und Wuppertal erstrangig und weiterhin in
den Regionen Köln und Düsseldorf 80 zusätzliche Ausbildungsplätze zu schaffen und diese
an Jugendliche – unabhängig von ihrem Migrationshintergrund – passgenau zu vermitteln.
Die Strukturdaten ausländischer Unternehmer in Deutschland (Nationale Herkunft,
Betriebsgröße, Branchen, Umsätze, etc.) sind durch Statistiken (u.a. Statistisches
Bundesamt, BIBB, Institut für Mittelstandsforschung der Uni Mannheim, Agentur RambollManagement) hinlänglich bekannt. Der Anteil ausländischer Bürger an der Selbstständigkeit
ist relativ hoch. Dagegen ist ihr Ausbildungsanteil im Gegensatz zu den deutschen
Unternehmern sehr gering. Das Ausbildungspotenzial dieser Unternehmen wird noch nicht in
ausreichendem Maße genutzt. Durch gezielte Informationen zur betrieblichen Ausbildung
und intensiver Überzeugungsarbeit können zusätzliche Ausbildungsplätze in diesen
Unternehmen geschaffen werden.
Die Erfahrungen des Vorgängerprojektes NEO XEKINIMA fließen in das neue Projekt ein
und sorgen für eine nachhaltige Verbesserung der Beteiligung bereits ausbildender
Unternehmen mit Inhabern griechischer Herkunft. Im neuen Projekt werden auch andere
ausländische Unternehmer gezielt angesprochen und zur Ausbildung motiviert. Dabei ist der
Erfolg der Projektarbeit unmittelbar mit dem Erfolg der Zusammenarbeit der regionalen
Partner aus den Ausbildungsnetzwerken verknüpft. Unsere direkten Ansprechpartner für die
Ausbildungsakquise sind die Ausbildungsberater der Kammern und bei der Besetzung der
neugeschaffenen Ausbildungsplätzen die Ausbildungsvermittler der Agenturen für Arbeit in
den Projektregionen.
Neben dem Hauptziel, zusätzliche Ausbildungsplätze in ausländischen Unternehmen zu
schaffen, sollen sich die Unternehmer in Gremien der Ausbildung und der Wirtschaft stärker
beteiligen. Durch diese Beteiligung in den Gremien wird der Netzwerkgedanke unter
ausländischen Unternehmern gestärkt und für eine langfristige positive Entwicklung ihrer
Ausbildungsbeteiligung gesorgt.

Für die Erreichung der Projektziele sind drei Förderbereiche geplant:
Ausbildungsplatzentwicklung
• Recherche und Identifizierung potenzieller ausländischer, insbesondere griechischer
Unternehmer
• Gezielte Ansprache und persönliche Beratung zur Gewinnung zusätzlicher
Ausbildungsplätze in griechischen Betrieben – auch in griechischer Sprache – sowie
in ausländischen Unternehmen
• Aufklärung über das duale Ausbildungssystem und Hilfestellung bei der
Antragstellung der Ausbildergenehmigung
• Aufklärung über Förderprogramme in der Ausbildung (abH, BAB, Verbundausbildung,
EQJ und Ausbildungsbonus) sowie die in Anspruchnahme des Bildungsschecks
Externes Ausbildungsmanagement
• Passgenaue Vermittlung von Jugendlichen für die neu geschaffenen
Ausbildungsplätze sowie deren Beratung und Begleitung bei der Erst-Ausbildung
• Neutrales Konfliktmanagement für Jugendliche und Unternehmer
• Unterstützung der Kammern bei der Gestaltung migrantenspezifischer
Ausbilderseminare
(Ausbildungsabschnitte, Ausbildungsvertrag, Rechte und
Pflichten). Ausländische Unternehmer sollen motiviert werden an AEVO-Seminare
der Kammern verstärkt teilzunehmen. Denn die Ausbildereignungsverordnung wird
ab dem 01.08.09 in Kraft treten d.h. Personen, die für die Ausbildung zuständig sind,
müssen die Ausbilderqualifizierung nachweisen.
• Planung und Durchführung eigener sowie Beteiligung an Informationsveranstaltungen
regionaler Partner
• Gestaltung intensiver Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (in griechischen und
deutschen Medien)
• Aufklärung über Austauschprogramme (Leonardo Programm / Ausbildungsabschnitte
im Ausland). Verbesserung der interkulturellen uns sprachlichen Kompetenzen
ausländischer Jugendlicher.
Kooperation zwischen Schule und Wirtschaft
Bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz haben besonders Hauptschulabsolventen und
junge
Migranten
Schwierigkeiten.
Trotz
der
positiven
Entwicklung
an
Ausbildungsplatzengeboten, finden diese Jugendliche, überproportional ausländische
Jugendliche, keinen Ausbildungsplatz.
Ein Teil der griechischen Jugendlichen besuchen die griechische nationale Schulen. Sie
haben besondere Schwierigkeiten, eine Ausbildungsstelle zu finden. Eine Brücke zwischen
den griechischen nationalen Schulen und den Unternehmen wollen wir im Projekt modellhaft
aufbauen. Griechische Schüler sollen zeitnah – im Rahmen der Berufsorientierung – im
deutschen Bildungssystem eingeführt werden und Praktika absolvieren können. Bei
erfolgreicher Umsetzung dieses Bausteins können griechische Schüler ihre
muttersprachliche und interkulturelle Kompetenzen ausbauen. Griechische Unternehmer, die
nach Jugendlichen mit solchen Kompetenzprofilen suchen, werden hier fündig.
Mit dem DHW Ausbildungsprojekt, wollen wir uns für die Erhöhung und Verbesserung
der Ausbildung in ausländischen Unternehmen einsetzen. Uns ist die Unterstützung
und Zusammenarbeit aller Partner, Multiplikatoren und Unternehmer für dieses
Vorhaben sehr wichtig.

Παρουσίαση

Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του DHW
«Γέφυρα για την εξειδίκευση και ενσωμάτωση»
Ο Γερμανο-Ελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος DHW ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 2009 ένα
νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την επωνυμία "Γέφυρα για εξειδίκευση και ενσωμάτωση"
στα πλαίσια του ομοσπονδιακού προγράμματος "JOBSTARTER - Κατάρτιση για το μέλλον."
Φορέας του προγράμματος είναι ο Γερμανο-Ελληνικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος. Το
πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 80% από το Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας της
Γερμανίας στα πλαίσια του ομοσπονδιακού προγράμματος JOBSTARTER με την στήριξη
του Κοινωνικού Ταμείου της Ε.Ε. (ESF). Το υπόλοιπο 20% καλύπτεται από τον DHW.
Το έργο αποσκοπεί στην δημιουργία 80 πρόσθετων θέσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης σε
επιχειρήσεις με αλλοδαπούς ιδιοκτήτες, κυρίως ελληνικής καταγωγής, και αυτό πρωταρχικά
στις περιοχές Σόλιγκεν και Βούπερταλ αλλά και σε Κολωνία και Ντίσελντορφ. Το πρόγραμμα
προβλέπει επίσης στην στελέχωση των νέων θέσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης με νέους
ανεξάρτητα από την καταγωγή τους.
Η δομή των ξένων επιχειρηματιών στη Γερμανία (εθνική προέλευση, μέγεθος της
επιχείρησης, ύψος πωλήσεων, κλπ.) είναι γνωστή μέσω των στατιστικών ερευνών (π.χ.
Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας, Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο
επαγγελματικής εκπαίδευσης BIBB, Ινστιτούτο Ερευνών για τις ΜΜΕ στο Πανεπιστήμιο του
Mannheim, εταιρία Ramboll Management). Το ποσοστό συμμετοχής των αλλοδαπών
πολιτών στην αυτοαπασχόληση είναι υψηλό. Από την άλλη πλευρά η συμμετοχή ξένων
επιχειρήσεων στην προσφορά θέσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι χαμηλή. Το
εκπαιδευτικό δυναμικό των εταιρειών αυτών άρα δεν έχει επαρκώς αξιοποιηθεί. Η
στοχευμένη πληροφόρηση και η εντατική επικοινωνία με τις εταιρίες για θέματα
επαγγελματικής εκπαίδευσης μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία πρόσθετων θέσεων
μαθητείας σε αυτές τις επιχειρήσεις.
Εκμεταλλευόμαστε τις εμπειρίες από το προηγούμενο πρόγραμμα ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ έτσι
ώστε και το νέο πρόγραμμα του DHW να συμβάλει στην βελτίωση της συμμετοχής των
εταιρειών ελληνικής καταγωγής στην επαγγελματική εκπαίδευση παρά το γεγονός ότι το νέο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα του DHW απευθύνεται σε όλους τους ξένους επιχειρηματίες. Η
επιτυχία του νέου προγράμματος εξαρτάται από τον βαθμό συνεργασίας που θα επιτευχθεί
με τους συνεργαζόμενους φορείς και τους περιφερειακούς εταίρους στον εκπαιδευτικό χώρο.
Εταίροι του προγράμματος για την δημιουργία νέων θέσεων μαθητείας είναι οι σύμβουλοι
επαγγελματικής εκπαίδευσης των επιμελητηρίων και για την κάλυψη των θέσεων τα γραφεία
ευρέσεως εργασίας των περιφερειών.
Εκτός από τον βασικό στόχο, την δημιουργία δηλ. νέων θέσεων μαθητείας σε ξένες εταιρείες
επιδιώκεται συγχρόνως και η συμμετοχή των επιχειρηματιών στις επιτροπές εκπαίδευσης
των επιμελητρηίων και των άλλων φορέων. Μέσα από τη συμμετοχή τους δεν
ενδυναμώνεται μόνον η δικτύωση και η παρουσία τους αλλά ενισχύεται μακροπρόθεσμα και
ο ρόλος τους σαν εκπαιδευτική μονάδα.
Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος προβλέπονται τρεις τομείς δράσης:
1. Δημιουργία νέων θέσεων μαθητείας
• Έρευνα και καταγραφή ξενών επιχειρήσεων, κυρίως ιδικοτησίας Ελλήνων

•
•

•

Στοχευμένη προσέγγιση και προσωπική ενημέρωση ελληνικών επιχειρήσεων - ακόμα
και στην ελληνική γλώσσα – όπως και ξένων επιχειρήσεων.
Ενημέρωση σχετικά με το δυαδικό σύστημα εκπαίδευσης και στήριξη όσων
επιχειρηματιών υποβάλλουν αιτήσεις για την απόκτηση της άδειας του εκπαιδευτή
Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα στήριξης στον τομέα της εκπαίδευσης
(ABH, BAB, εκπαίδευση σε συνεργασία, EQJ και εκπαιδευτικό-bonus)

2. Διαχείριση της εκπαίδευσης από εξωτερικό παράγοντα
• Κάλυψη των νέων θέσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης από νέους με τα ανάλογα
προσόντα, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους καθώς και την παροχή υπηρεσιών και
την βοήθεια τους στα πρώτα τους βήματα
• Αντικειμενική συμμετοχή στην επίλυση διαφωνιών μεταξύ εκπαιδευομένων και
επιχειρηματιών-εκπαιδευτών
• Στήριξη των επιμελητηρίων στον σχεδιασμό των ειδικών εκπαιδευτών σεμιναρίων για
μετανάστες (εκπαιδευτική κατάρτιση, εκπαιδευτικές συμβάσεις, δικαιώματα και
υποχρεώσεις, κλπ.).
• Παρακίνηση των επιχειρηματιών για την παρακολούθηση των AEVO σεμιναρίων
λόγω της επαναφοράς της ειδικής διάταξης που θα τεθεί σε ισχύ από 1ης Αυγούστο
2009 και σύμφωνα με την οποία όσοι θέλουν να εκπαιδεύσουν πρέπει να διαθέτουν
την απαραίτητη άδεια του εκπαιδευτού
• Σχεδιασμός και διεξαγωγή ενημερωτικών εκδηλώσεων και ενεργή συμμετοχή στις
εκδηλώσεις των περιφερειακών εταίρων
• Συνεχής ενημέρωση των γερμανικών και ελληνικών ΜΜΕ για τις δραστηριότητες του
προγράμματος και πληροφόρηση μέσω αυτών του ομογενειακού πληθυσμού
• Πληροφόρηση σχετικά με τα προγράμματα ανταλλαγών (π.χ. Πρόγραμμα Leonardo,
πρακτική εξάσκιση στο εξωτερικό, κλπ.) που αποβλέπουν στην βελτίωση των
διαπολιτισμικών και γλωσσικών ικανοτήτων των νέων.
3. Συνεργασία μεταξύ σχολείων και επιχειρήσεων
Τις περισσότερες δυσκολίες στην αναζήτηση θέσεων μαθητείας έχουν οι απόφοιτοι των
«Hauptschule». Παρά την πληθώρα θέσεων μαθητείας παρατηρείται δυσανάλογη δυσκολία
επίσης μεταξύ των αλλοδαπών νέων. Μέσα σ΄αυτούς βρίσκεται και ένα αρκετά μεγάλο μέρος
των Ελληνόπουλων που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία.
Το πρόγραμμα θέλει να λειτουργήσει σαν γέφυρα συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών
σχολείων και των επιχειρήσεων. Οι Έλληνες μαθητές πρέπει να αποκτήσουν την δυνατότητα
συμμετοχής σε πρακτική εξάσκηση σε εταιρίες της επιλογής τους, όπως αυτό προβλέπεται
από το δυαδικό γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα και όπου οι Έλληνες μαθητές θα μπορούν
να αξιοποιήσουν τις γλωσσικές και διαπολιτισμικές τους ικανότητες εφόσον είναι γνωστό ότι
πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες αναζητούν νέους με το συγκεκριμένο προφίλ.
Με το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Γέφυρα για εξειδίκευση και ενσωμάτωση" ο DHW
προσβλέπει στην αύξηση και την βελτίωση την επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ξένες
επιχειρήσεις. Ευελπιστεί δε στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνεργασία και
υποστήριξη από όλους τους εταίρους, τους φορείς και τις επιχειρήσεις.
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