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DHW-Ausbildungsprojekt “Brücke zur Qualifizierung und Integration” in
Wuppertal, Düsseldorf und Wiesbaden
DHW-Vorstandssprecher Phedon Codjambopoulo: „In Zeiten der Krise in die Ausbildung der Kinder zu
investieren ist die beste und sicherste Geldanlage. Handwerk und Lehrberuf sind in Deutschland und
Europa hoch angesehen. Die berufliche Integration von Kindern mit Zuwanderungsgeschichte ist
weiterhin erste Priorität der DHW.„

Wuppertal/Düsseldorf/Wiesbaden, Juli 2009. Nach NEO XEKINIMA, dem erfolgreichen
JOBSTARTER-Projekt der DHW zur Schaffung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen folgt
ein neues Projekt „Brücke zur Qualifizierung und Integration“ mit dem die DHW nicht nur
griechische sondern auch sonstige Betriebsinhaber mit Zuwanderungsgeschichte in den
Regionen Wuppertal und Solingen animieren und coachen möchte, neue Ausbildungsplätze
in ihren Betrieben zu schaffen. Auch dieses Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms
JOBSTARTER aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sowie dem
Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union zu 80% gefördert. Die restlichen 20%
muss die DHW aus Eigenmitteln finanzieren.
Erfreulich ist die breite Akzeptanz auch des neuen Projektes. Projektleiterin Christina
Alexoglou-Patelkos kann sich vor Anfragen nicht retten. Sie und ihre rechte Hand Georgia
Tsitsi durchkämmen nicht nur die Regionen des Projektes sondern nehmen auch eine Reihe
von Terminen außerhalb NRWs wahr, um das Projekt und vor allem dessen Vorteile und
handfesten Erfolge auch in anderen Regionen bekannt zu machen. „Neo Xekinima war ein
Riesenerfolg. Wir sind dankbar, dass die Bundesregierung unserem Vorschlag gefolgt ist
und uns das neue Projekt gebilligt hat. Der Start des neuen Projektes war bombig, die ersten
Signale überzeugend auch wenn die Kammern uns mit der Aufhebung der Aussetzung der
Ausbilderverordnung nicht entgegenkommen. Dennoch werden wir alles tun, um wieder
einen Riesenerfolg zu schaffen und das Projekt in allen Teilen Deutschlands – wo immer wir
auch eingeladen werden – publik zu machen“, betonte Christina Alexoglou-Patelkos.
Wuppertal
In Wuppertal fand eine Informationsveranstaltung im Griechischen Lyzeum der Stadt statt.
Dort trafen sich das Projektteam mit Schulleiter, Lehrer und Elternvertreter, stellten das
Projekt vor und besprachen Möglichkeiten und Arten der geplanten Zusammenarbeit. Ziel
des Projektteams ist es nicht nur die Schüler und die Eltern über die berufliche Bildung zu
informieren sondern auch alle Akteure der Region auf diesem Gebiet zusammen zu bringen

und für die Sache zu aktivieren. So soll
z.B. ein Veranstaltungskalender erstellt
und eine Beteiligung und Begleitung der
Schüler
durch
das
Projektteam
organisiert werden. Darüber hinaus soll
eine Partnerschaft des Lyzeums mit den
Unternehmen und Unternehmern vor
Ort aufgebaut werden, so dass die
Schüler lebendige Vorbilder bekommen.
Düsseldorf
Im Zentrum der griechisch-orthodoxen Gemeinde
Hl. Andreas fand eine Informationsveranstaltung für
die Elternvertreter der Schüler, die die griechischen
Schulen im Großraum Düsseldorf besuchen. Auch
hier wurde das Projekt vorgestellt und über das
Projektziel „Unternehmer an Schulen“ im Rahmen
der Berufsorientierung gesprochen. Die Resonanz
war sehr groß, genauso die Anzahl der Fragen der
Elternvertreter nach Umfang der Kooperation,
Qualität der Unternehmer, welche Branchen, u.v.m.
Darüber hinaus wurde auch auf die Möglichkeit der
Absolvierung
eines
Praktikums
in
einem
Unternehmen, was bei den deutschen Schulen schon zum Teil in der 9. bzw. 10. Klasse
Pflicht ist, dies die griechischen Schulen aber nicht vorsehen. In diesem Zusammenhang
wird es intensive Gespräche mit den zuständigen Stellen beim Generalkonsulat und der
Erziehungsabteilung kommen. Der Generalkonsul Düsseldorfs, Prodromos Markoulakis, hat
schon seine tatkräftige Unterstützung signalisiert.
Wiesbaden
Im Rahmen der Aktionsreihe „Nutze deine Chancen! Schule und was dann?“ luden DHW
und Griechische Gemeinde Wiesbaden zu einer Informationsveranstaltung für Schülerinnen
und Schüler sowie ihre Eltern zum Thema
Berufsausbildung.
Kooperationspartner
waren die AG der Hessischen Industrieund Handelskammern, und die INBAS
GmbH
mit
ihrem
Projekt
IUBAInternationale Unternehmen bilden aus.
Nach
den
Begrüßungen
des
Gemeindevorsitzenden
Georgios
Charissopoulos, und Stefanos Latrovalis
vom
DHW-Vorstand
fand
eine
Podiumsdiskussion zum Thema statt. Referenten waren Regina Wiegand von der INBAS
GmbH, Wolfgang Sonnek von der IHK Wiesbaden, Christina Alexoglou-Patelkos vom DHWAusbildungsprojekt. Die Diskussion wurde von Christos Pipsos, DHW-Mitglied und Inhabers
von mediacom-rheinmain in Hofheim.
Während der Diskussion wurden die Anwesenden z.B. darüber informiert, dass für das
Ausbildungsjahr 2009 noch 150 Ausbildungsplätze in Wiesbaden offen sind. Darüber hinaus
bietet die IHK Wiesbaden einen Wirtschaftsführerschein für Schüler der Klassen 8. Dadurch
können Schüler aktiv an Berufsorientierungsmaßnahmen teilnehmen. Schüler und Eltern
wurden aufgefordert, sich bei allen Akteuren um die entsprechenden Informationsblätter zu
kümmern und die Angebote der Unternehmen und Berufe wahr zu nehmen. DHWVorstandsmitglied Stefanos Latrovalis berichtete über seine inzwischen 11jährige Erfahrung
mit Auszubildenden. Einem Schüler, der sich auf der Veranstaltung spontan für eine
Ausbildungsstelle bewarb, sagte IHK-Vertreter Wolfgang Sonnek direkt seine persönliche
Unterstützung zu.

* * *

Το πρόγραµµα του DHW «Γέφυρα για την εξειδίκευση και την ένταξη» στις
πόλεις Βούπερταλ, Ντίσελντορφ και Βίσµπαντεν
«Σε καιρούς οικονοµικής κρίσης η εκπαίδευση των παιδιών είναι η καλλίτερη και ασφαλέστερη
επένδυση. Η επαγγελµατική εκπαίδευση χαίρει µεγάλης εκτίµησης σε Γερµανία και Ευρώπη. Η σωστή
ένταξη παιδιών µεταναστών στην αγορά εργασίας πρώτη προτεραιότητα του DHW» τονίζει ο
εκπρόσωπος τύπου του DHW Φαίδων Κοτσαµπόπουλος

Βούπερταλl / Ντίσελντορφ / Βίσµπαντεν, Ιούλιος 2009. Μετά το ΝΕΟ ΞEKINΗMA, το
επιτυχηµένο πρόγραµµα του DHW για την δηµιουργία πρόσθετων θέσεων επαγγελµατικής
εκπαίδευσης ακολουθεί εδώ και µερικούς µήνες ένα νέο πρόγραµµα µε την επωνυµία
"Γέφυρα για την κατάρτιση και την ένταξη". Με το πρόγραµµα αυτό ο DHW απευθύνεται όχι
µόνον σε Έλληνες αλλά και σε άλλους ξένους επιχειρηµατίες στις περιφέρειες των πόλεων
Wuppertal και Solingen και τους παροτρύνει να δηµιουργήσουν θέσεις επαγγελµατικής
εκπαίδευσης. Να σηµειωθεί εδώ ότι και αυτό το πρόγραµµα υλοποιείται στα πλαίσια του
οµοσπονδιακού προγράµµατος JOBSTARTER και συγχρηµατοδοτείται κατά 80% από το
Οµοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας και το Κοινωνικό Ταµείο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Το υπόλοιπο 20% καλύπτεται µέσω ίδιων πόρων από τον DHW.
Λίαν ευχάριστη είναι η ευρεία αποδοχή του νέου σχεδίου. Η υπεύθυνη του προγράµµατος
Χριστίνα Αλεξόγλου-Πατέλκου βρίσκεται συνεχώς στις επάλξεις. Τόσο αυτή όσο και η
συνεργάτιδά της Γεωργία Τσιτσή κυριολεκτικά κτενίζουν τις παραπάνω περιοχές,
συµµετέχουν όµως συγχρόνως και σε συναντήσεις εκτός Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας µε
σκοπό την ενηµέρωση για το πρόγραµµα, τις επιτυχίες του και τα απτά οφέλη από αυτό για
τα Ελληνόπουλα. "Το Νέο Ξεκίνηµα ήταν µια τεράστια επιτυχία. Είµαστε ευγνώµονες που η
οµοσπονδιακή κυβέρνηση αποδέχθηκε την πρότασή µας και ενέκρινε το νέο µας αυτό
πρόγραµµα. Το ξεκίνηµα του νέου προγράµµατος ήταν φανταστικό, οι πρώτες ενδείξεις πολύ
ενθαρρυντικές ακόµη και αν τα επιµελητήρια δεν µας βοηθούν όσον αφορά τις άδειες των
εκπαιδευτών. Ωστόσο εµείς θα κάνουµε ό, τι είναι δυνατόν για να πετύχουµε και πάλι και να
κάνουµε γνωστό το πρόγραµµα σε όλην την Γερµανία, οπουδήποτε και αν µας καλέσουν"
τόνισε η κα Αλεξόγλου-Πατέλκου.

Βούπερταλ
Στο Wuppertal οργανώθηκε ενηµερωτική συνάντηση στο Ελληνικό Λύκειο της πόλης. Η
οµάδα του προγράµµατος παρουσίασε αυτό στους καθηγητές, τον διευθυντή και τους
εκπροσώπους των γονέων. Συζήτησε δε µε όλους δυνητικούς τρόπους και µορφές
συνεργασίας. Στόχος της οµάδας δεν είναι µόνο η ενηµέρωση µαθητών και γονέων για την
επαγγελµατική εκπαίδευση, αλλά και ο συντονισµός ολων των ενδιαφερόµενων φορέων της
περιοχής σ΄αυτόν τον τοµέα και η ενεργοποίησή τους. Έτσι προγραµµατίζεται π.χ. η έκδοση
ενός χρονοδιαγράµµατος σχετικών εκδηλώσεων ούτως ώστε να συµµετάσχουν σ΄αυτές οι
µαθητές. Επίσης προτάθηκε η δηµιουργία σειράς παρουσιάσεων τοπικών επιχειρήσεων και
επιχειρηµατιών στα σχολεία για να γνωρίσουν οι µαθητές ζωντανά πρότυπα.

Ντίσελντορφ
Στο πνευµατικό κέντρο της ενορίας του Αγίου Ανδρέα πραγµατοποιήθηκε ενηµέρωση των
εκπροσώπων των γονέων και των µαθητών στα ελληνικά σχολεία της µητροπολιτικής
περιοχής του Ντίσελντορφ. Και εδώ πραουσιάστηκαν το πρόγραµµα του DHW και οι στόχοι
του στα πλαίσια του γενικού επαγελµατικού προσανατολισµού των µαθητών. Η ανταπόκριση
ήταν πολύ θετική καθώς ο αριθµός των ερωτήσεων των εκπροσώπων σχετικά µε την έκταση
της συνεργασίας, την ποιότητα των επιχειρηµατιών, το είδος των επαγγελµάτων, κλπ. ήταν
µεγάλος. Επιπλέον συζητήθηκε η δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης σε επιχειρήσεις, γεγονός
που ήδη έχει καθιερωθεί σε πολλά γερµανικά σχολεία στην 9η και 10η τάξη, στα ελληνικά
σχολεία όµως αυτό δεν προβλέπεται και δεν εφαρµόζεται. Επίσης συζητήθηκε και σ΄αυτήν
την συνάντηση η δυνατότητα επισκέψεων επιτυχηµένων επιχειρηµατιών στα σχολεία. Εδώ
θα υπάρξουν εντατικές συνοµιλίες µε τις αρµόδιες αρχές του Γενικού Προξενείου και του
εκπαιδευτικού τµήµατος. Ο Γενικός Πρόξενος του Ντίσελντορφ, Πρόδροµος Μαρκουλάκης,
έχει ήδη αγκαλιάσει την πρόταση αυτή και έχει δηλώσει την αµέριστη συµπαράστασή του.

Βίσµπαντεν
Στα πλαίσια της σειράς «Εκµεταλλεύσου την ευκαιρία! Σχολείο και στη συνέχεια τι;» ο DHW

και η Ελληνική Κοινότητα του Βίσµπαντεν κάλεσαν µαθητές και γονείς για να τους
πληροφορήσουν σχετικά µε την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση. Στην εκδήλωση
συµµετείχαν η κεντρική οργάνωση των Εµπορικών και Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων της
Έσσης και η INBAS GmbH µε το πρόγραµµα IUBA - ∆ιεθνείς εταιρείες εκπαιδεύουν. Μετά
από τους χαιρετισµούς του Προέδρου της Κοινότητας Γεωργίου Χαρισόπουλου και του
Στέφανου Λατρόβαλη από το ∆.Σ. του DHW πραγµατοποιήθηκε συζήτηση στρογγυλής
τραπέζης σχετικά µε το θέµα. Οµιλητές ήταν η Regina Wiegand (ΙNBAS), ο Wolfgang
Sonnek (ΙHK Wiesbaden) και η Χριστίνα Αλεξόγλου-Πατέλκου (DHW-Ausbildungsprojekt).
Την συζήτηση συντόνιζε ο Χρήστος Πίψος, µέλος του DHW και ιδιοκτήτης της mediacom
Rhein-Main στο Hofheim.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι συµµετέχοντες πληροφορήθηκαν µεταξύ άλλων ότι για το
έτος 2009 υπάρχουν ακόµη 150 θέσεις εκπαίδευσης κενές στο Βίσµπαντεν. Επιπλέον η IHK
Wiesbaden έχει εκδόσει ειδικό φυλλάδιο µε το οποίο επιτρέπει σε µαθητές της 8ης τάξης να
συµµετέχουν σε επιµορφωτικές εκδηλώσεις στην περιοχή τους. Μαθητές και γονείς κλήθηκαν
να προµηθευθούν το απαραίτητο ενηµερωτικό υλικό µε όλες τις προσφορές των
επιχειρήσεων και των διαφόρων επαγγελµάτων. Ο Στέφανος Λατροβάλης π.χ. µίλησε για την
11ετή εµπειρία του µε ασκούµενους. Σε µαθητή µάλιστα που τελείως αυθόρµητα δήλωσε
ενδιαφέρον για θέση µαθητείας ο εκπρόσωπος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού
Επιµελητηρίου κ. Sonnek υποσχέθηκε να τον βοηθήσει προσωπικά.

www.dhwv.de
www.inbas.com
www.dhw-ausbildungsprojekt.de
www.iuba.de
---------------------------------------------------------------------------------------------------Für zusätzliche Informationen kontaktieren Sie bitte den Vorstandssprecher der DHW, Phedon Codjambopoulo,
Allgemeine
unter der Tel.-Nr. 0049 (221) 3979776 oder info@codjambopoulo.de oder info@dhwv.de
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 .

