
Συνοδευτικό έγγραφο για την επιλογή επαγγέλματος– Βασικές πληροφορίες

Αγαπητές μητέρες, αγαπητοί πατέρες

συνήθως, η επιλογή του επαγγέλματος για τα παιδιά μας είναι ένας δρόμος σπαρμένος με πολλά εμπόδια. Έτσι, ενώ 
συνεχώς δημιουργούνται νέες εικόνες επαγγελμάτων, παράλληλα διάφορα άλλα επαγγέλματα περνούν στο περιθώριο. 
Πολλοί νέοι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να χαράξουν από τόσο νωρίς το δρόμο της μελλοντικής τους ζωής. Εντελώς 
αναπάντεχα και γρήγορα πρέπει να δηλώσουν τις επιθυμίες τους, τις προτιμήσεις τους και τα ενδιαφέροντά τους˙ αλλά, 
ακόμη κι αν το κατορθώσουνε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουν βρει και το κατάλληλο επάγγελμα. Το πιο μεγάλο εμπόδιο, 
όμως, θα το συναντήσουν όταν θα ψάξουν να βρουν μια κατάλληλη θέση μαθητείας. 

Συχνά οι γονείς δεν ξέρουν πως θα μπορούσαν να βοηθήσουν το παιδί τους στη δύσκολη αυτή περίοδο. Γνωρίζουν, όμως, 
ότι η επιλογή του σωστού επαγγέλματος αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για το μέλλον του. Πολλές φορές τα παιδιά 
που βρίσκονται στη εφηβεία δεν είναι σε θέση να βρουν μόνα τους το δρόμο τους και αρνούνται κάθε „ανάμειξη“ απ’ έξω.

Παρόλα αυτά, όμως, οι γονείς είναι οι πιο σημαντικοί συμβουλευτές των παιδιών τους στο θέμα της επιλογής του σωστού 
επαγγέλματος. Έχει εξακριβωθεί ότι για τα παιδιά η γνώμη των γονέων τους έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από εκείνη των 
γνωστών, των φίλων, των συγγενών, των δασκάλων ή των επαγγελματικών συμβούλων. Αυτό πρέπει να σας δίνει θάρρος, 
να συζητάτε συχνά μα το παιδί σας, αν κι αυτό ίσως δεν θα είναι πάντα και τόσο εύκολο. Κανείς/Καμία δεν είναι σε θέση να 
γνωρίζει καλύτερα από σας τον ίδιο/την ίδια τις επιθυμίες, τις ικανότητες και τις αδυναμίες του παιδιού σας. 

Τα «Συνοδευτικά έγγραφά» μας για την επιλογή επαγγέλματος σας δίνουν συμβουλές και κάνουν προτάσεις πως θα 
μπορέσετε να ξεπεράσετε αυτό το εμπόδιο μαζί το παιδί σας. Και δεν είναι και τόσο πολύ σημαντικό αν δεν ξέρετε πάντοτε 
τη σωστή απάντηση στην κάθε ερώτηση του παιδιού σας! Πολλές φορές αρκεί όταν σκέφτεστε λογικά και ακούτε τη γνώμη 
του. 

Ο κύκλος Εργασίας                                                            εύχεται καλή επιτυχία στην επαγγελματική σταδιοδρομία του παιδιού 
σας. 

Υστερόγραφο: Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για ενδεχόμενες απαντήσεις  και προτάσεις πάνω σε άλλα σχετικά 
θέματα.



Ιστορίες που γράφει η ζωή …

Ελένη  (όγδοη τάξη) 

„Θέλω, μετά το βασικό σχολείο [το Hauptschule] να 
γίνω εμποροϋπάλληλος ή πωλήτρια, κατά 
προτίμηση σε ένα κατάστημα μόδας ή σε ένα 
αρωματοπωλείο. Έχω κάνει ήδη πρακτική εξάσκηση 
σε ένα σουπερμάρκετ. Ήταν πολύ κουραστικό γιατί 
έπρεπε να είμαι όρθια όλη σχεδόν την ημέρα. Ο 
τμηματάρχης με συμβούλευσε να κάνω το „Quali“ 
[Κβάλι], γιατί έτσι θα έχω πολύ περισσότερες 
πιθανότητες να βρω θέση μαθητείας. Ελπίζω να το 
επιτύχω, αν και οι βαθμοί μου μέχρι τώρα δεν είναι 
και τόσο καλοί.“

Η μητέρα της Ελένης

„Αν η Ελένη δεν καλυτερέψει στα Γερμανικά και τα 
μαθηματικά δεν πρόκειται να πάρει ποτέ το „Quali”. Έτσι θα 
δυσκολευτεί πάρα πολύ να βρει θέση μαθητείας για το 
επάγγελμα της εμποροϋπαλλήλου. Αλλά και σαν πωλήτρια 
μου φαίνεται ότι δεν θα τα καταφέρει επειδή πρόκειται για 
επάγγελμα με πολλές απαιτήσεις. Έκανε συνολικά τρεις 
αιτήσεις για να την πάρουνε σε θέση μαθητείας. Πήρε κι από 
τις τρεις αρνητική απάντηση. Κι εγώ δεν μπορώ να την 
βοηθήσω για να πάρει το „Quali“. Μια φιλενάδα μου, όμως, 
μου είπε ότι στο Γκόστενχοφ, στο Διεθνές κέντρο για γυναίκες 
και κορίτσια [Internationales Frauen- und Mädchenzentrum] 
προφέρονται σχετικά προπαρασκευαστικά μαθήματα. Καλό 
θα ήταν λοιπόν, το επόμενο σχολικό έτος να πάει εκεί για να 
προετοιμαστεί και να επιτύχει στις εξετάσεις του Quali“.“

Θοδωρής  (όγδοη τάξη)

„Ασχολούμαι και διορθώνω με μεράκι κάθε είδους 
οχήματα, από ποδήλατα μέχρι μοτοποδήλατα. Γι’ 
αυτό θα προσπαθήσω να γίνω 
μηχανικός-ηλεκτρονικός οχημάτων 
[Kfz-Mechatroniker]. Έχω κάνει ήδη δυο βδομάδες 
πρακτική εξάσκηση «εκ διαλειμμάτων» 
[Blockpraktikum]. Ο δάσκαλος μου πιστεύει ότι 
ακόμη και με το „Quali” θα είναι δύσκολο να βρω μια 
θέση μαθητείας επειδή για το επάγγελμα αυτό 
ενδιαφέρονται και μαθητές που αποφοιτούν από το 
γερμανικό Μέσο Σχολείο, το Realschule. Πρέπει να 
γίνω πολύ καλύτερος στα μαθηματικά, γιατί αυτά 
είναι απαραίτητα γι’ αυτό το επάγγελμα. Όπως και να 
‘χει όμως το πράγμα, κάπως θα τα καταφέρω.“

Ο πατέρας του Θοδωρή:

„Ο Θοδωρής είναι μεν τεχνικά πολύ επιδέξιος, όμως το 
πρόβλημα είναι αν αυτό φτάνει για το επάγγελμα που επιθυμεί. 
Δεν θυμάμαι καλά, σε πόσες φίρμες έγραψε να τον πάρουν για 
πρακτική εξάσκηση - χωρίς αποτέλεσμα! Οι περισσότερες θέσεις 
ήταν ήδη έτσι κι αλλιώς πιασμένες. Στην αρχή δεν ήθελε να τον 
βοηθήσει κανείς, μέχρι που ο θείος του του βρήκε μια θέση 
πρακτικής εξάσκησης στο μηχανουργείο που δουλεύει ο ίδιος. 
Τον συμβουλεύει επίσης να κάνει και μια ακόμη πρακτική 
εξάσκηση, π.χ. σαν χειριστής μηχανών και εγκαταστάσεων 
[Maschinen- und Anlagenführer] επειδή, σαν απόφοιτος του 
βασικού σχολείου θα έχει περισσότερες πιθανότητες να βρει μια 
θέση μαθητείας σ’ αυτό το επάγγελμα.“

Η επαγγελματική σύμβουλος του Θοδωρή:

„Ο Τέο πρέπει να κάνει τα αδύνατα δυνατά για να πάρει το 
„Quali“. Και σε περίπτωση που εκτός από την πρακτική 
εξάσκηση που κάνει σαν μαθητής κάνει εθελοντικά και άλλες 
πρακτικές εξασκήσεις όταν έχει διακοπές, τότε αυξάνονται 
σημαντικά οι πιθανότητες να βρει μια θέση μαθητείας. Εγώ, 
πάντως, τον συμβουλεύω, να πληροφορηθεί και για άλλα, πολύ 
ενδιαφέροντα επαγγέλματα που έχουν σχέση με αυτοκίνητα και 
οχήματα. Ο Τέο μπορεί π.χ. να γίνει μηχανικός δίτροχων 
[Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker] ή μηχανικός 
κατασκευών αμαξωμάτων οχημάτων. Άλλα σχετικά επαγγέλματα 
είναι: Μηχανικός τεχνικής συντήρησης αμαξωμάτων 
[Mechaniker für Karosserieinstandhaltungstechnik], μηχανικός 
τεχνικής αγροτικών μηχανών και μηχανών δομικών κατασκευών 
[Mechaniker für Land- und Baumaschinentechnik] καθώς και 
άλλα επαγγέλματα στον τομέα μετάλλου.“



• Εμπρός, λοιπόν, ξεκινήστε για την 
τελική φάση της αναζήτησης θέσεων 
μαθητείας!
• Φυσικά δεν μπορείτε να τα κάνετε 
όλα ο ίδιος/η ίδια. Τις πληροφορίες, 
πως πρέπει να προετοιμαστεί το παιδί 
σας για τη συνομιλία του με τον 
υπεύθυνο για τις θέσεις μαθητείας 
καθώς και για τις δοκιμασίες [τα τεστ] 
επιλογής μπορείτε να βρείτε π.χ. στην 
υπηρεσία επαγγελματικού 
προσανατολισμού του Πρακτορείου 
Εργασίας ή στην Υπηρεσία 
συντονισμού SCHLAU. 
• Τυχόν αρνητικές απαντήσεις στις 
αιτήσεις υποψηφιότητας δεν είναι 
δυστύχημα αλλά κάτι που συμβαίνει 
συχνά. Να βοηθάτε το παιδί σας να μη 
χάνει το θάρρος του, ακόμη και μετά 
από συνεχείς αρνητικές απαντήσεις. 
Αναρωτηθείτε αντικειμενικά, αν το 
παιδί σας έχει πράγματι επιλέξει το 
κατάλληλο επάγγελμα
• Μια εθελοντική πρακτική εξάσκηση 
κατά τη διάρκεια των διακοπών 
μπορεί ακόμη και τώρα να ανοίξει την 
πόρτα για μια θέση μαθητείας. 
Ενθαρρύνετε το παιδί σας να κάνει και 
άλλες πρακτικές εξασκήσεις.
• Να δίνετε προσοχή στις προθεσμίες 
εγγραφών όταν το παιδί σας θέλει να 
φοιτήσει σε κάποιο άλλο, ανώτερο 
σχολείο. Ένα σχετικό κατάλογο θα 
βρείτε στο φυλλάδιο „Όλα εντάξει; 
Επάγγελμα στην Περιφέρεια [Alles 
klar? Beruf Regional]“ του τμήματος 
επαγγελματικού προσανατολισμού 
του πρακτορείου εργασίας.
• Με ένα καλό „Quali“ το παιδί σας 
μπορεί επίσης να περάσει στη 10η 
τάξη του γερμανικού κλάδου μέσης 
εκπαίδευσης  [Mittlere-Reife-Zug]. 
Μιλήστε με το δάσκαλο του παιδιού 
σας και ενημερωθείτε κατάλληλα.

9η τάξη

• Σ’ αυτό το σχολικό έτος παίρνεται η απόφαση για το 
επάγγελμα! 
• Καλοί βαθμοί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί επειδή το παιδί 
σας θα ψάξει να βρει θέση μαθητείας με το αποδεικτικό 
της 8ης τάξης.
• Να επισκεφτείτε με το παιδί σας τα „Χρηματιστήρια 
θέσεων μαθητείας [Ausbildungsplatzbörsen]“ του 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου και του Εμποροβιομηχανικού 
Επιμελητηρίου και την ημέρα της „Ανοιχτής πόρτας“ των 
επαγγελματικών σχολών.
• Βοηθήστε το παιδί σας στην αναζήτηση θέσεων 
πρακτικής εξάσκησης. Παροτρύνετε το παιδί σας να κάνει 
στις διακοπές συμπληρωματικές πρακτικές εξασκήσεις.
• Να διαβάζετε μαζί με το παιδί σας τις αγγελίες για θέσεις 
μαθητείας στις ημερήσιες εφημερίδες της Νυρεμβέργης 
και στο Internet και βοηθήστε το να βρει τις διευθύνσεις 
των επιχειρήσεων που προσφέρουν θέσεις μαθητείας. 
Στον πίνακα των ανακοινώσεων του σχολείου αναρτιέται 
το ένθετο για καταρτιζόμενους που εκδίδει η ημερήσια 
εφημερίδα Nürnberger Nachrichten.
• Να δίνετε προσοχή στις προθεσμίες κατάθεσης 
υποψηφιοτήτων. Στις μεγάλες επιχειρήσεις και στις 
δημόσιες υπηρεσίες οι μαθητές πρέπει να καταθέσουν τις 
υποψηφιότητές τους όταν φοιτούν ακόμα στην 8η τάξη. 
Οι προθεσμίες αυτές πρέπει να τηρούνται επειδή 
υποψηφιότητες που καταθέτονται με καθυστέρηση δεν 
λαμβάνονται υπόψη.
• Ρίξτε μια ματιά στην αίτηση υποψηφιότητας του παιδιού 
σας. Σχετική δωρεάν υποστήριξη προσφέρει η „Υπηρεσία 
συντονισμού SCHLAU“, η Κοινωνική πρόνοιας νεολαίας 
στα σχολείο (JAS) και το Κέντρο υποψηφιοτήτων του 
Επαγγελματικού προσανατολισμού.
• Να βοηθήσετε το παιδί σας στην επιλογή των ρούχων 
που θα φορέσει κατά τη συνομιλία του με τον υπεύθυνο 
για τις θέσεις μαθητείας.
Ενθαρρύνετε το παιδία σας να ασχοληθεί με επωφελή 
χόμπι και τον αθλητισμό.

8η τάξη

• Κατά τη διάρκεια αυτού του σχολικού έτους 
φροντίστε να ενημερωθείτε για τα διάφορα 
επαγγέλματα! 
• Πάρτε το παιδί σας μαζί εκεί που εργάζεστε ή 
παρακαλέστε συγγενείς, φίλους και γνωστούς να 
κάνουν το ίδιο. 
• Ρωτήστε τι θέσεις εργασίας και/ή επιχειρήσεις έχει 
επισκεφτεί το παιδί σας με το σχολείο και μιλήστε μαζί 
του για στις αντίστοιχες εκθέσεις που έχει γράψει.
• Να πάτε στην εκδήλωση για γονείς στην οποία θα 
παρουσιαστεί το ντοσιέ „Ο δρόμος μου προς την 
κατάρτιση [Mein Weg zur Ausbildung]“. Να 
ενημερώνεστε από τους δασκάλους για σχολικές 
επιδόσεις του παιδιού σας. 
• Μήπως θα είσαστε σε θέση να πάτε στην τάξη του 
παιδιού σας και να διηγηθείτε πως ήταν η δική σας 
επαγγελματική εξέλιξη;
• Να επισκεφτείτε μαζί με το παιδί σας το Κέντρο 
Επαγγελματικής Ενημέρωσης (BIZ) του Πρακτορείου 
Εργασίας Νυρεμβέργης καθώς και τις διάφορες 
εκδηλώσεις για τον επαγγελματικό προσανατολισμό 
του BIZ (διεξάγονται συνήθως κάθε Πέμπτη απόγευμα).
• Συνοδέψτε το παιδί σας στις λεγόμενες „Ημέρες 
επαγγελματικής ενημέρωσης 
[Berufsinformationstagen]“ και σε επιχειρήσεις όταν 
αυτές έχουν την „Ημέρα της ανοιχτής πόρτας [Tag der 
offenen Tür]“. 
• Όταν η 7η τάξη πάει να τελειώσει το παιδί σας πρέπει 
να ξέρει που μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με τους 
διάφορους κύκλους επαγγελματικής κατάρτισης και τα 
διάφορα επαγγέλματα. 

7η τάξη

• Αναθέστε στο παιδί σας 
μια μόνιμη σπιτική 
εργασία. 
• Να συζητάτε με το 
παιδί σας πάνω στις 
δικές σας 
επαγγελματικές 
εμπειρίες και να 
παρακαλείτε συγγενείς 
και φίλους να κάνουν το 
ίδιο. 
• Διηγηθείτε στο παιδί 
σας τι έχει για σας 
σημασία στη ζωή καθώς 
και τι επιθυμίες και 
στόχους έχετε.
• Σκεφτείτε από κοινού, 
τι ιδιότητες και 
ικανότητες, κλίσεις και 
ενδιαφέροντα έχει το 
παιδί σας. Πως μπορείτε 
να προωθήσετε αυτά τα 
προτερήματα;

6η τάξη 

• Να επισκέπτεστε τις εκδηλώσεις 
που γίνονται για τους γονείς στο 
σχολείο: Γνωρίστε το εκπαιδευτικό 
προσωπικό, τη διεύθυνση του 
σχολείου και τους άλλους γονείς. 
• Ενημερωθείτε, τι είδους 
προσφορές κάνει το σχολείο 
σχετικά με τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό. 
• Βοηθήστε το παιδί σας να 
συμπληρώσει το ντοσιέ „Mein Weg“ 
[Ο δρόμος μου] με αποδεικτικά και 
πιστοποιητικά. 
• Ενθαρρύνετε το παιδία σας να 
ασχοληθεί με επωφελή χόμπι και 
τον αθλητισμό.

5η Τάξη

Πρόγραμμα εξάσκησης: Επιλογή επαγγέλματος 



Για παράδειγμα: να πηγαίνει για ψώνια, να 
τακτοποιεί τα δωμάτια, να βγάζει τα 
σκουπίδια έξω, να ποτίζει τα λουλούδια ή 
άλλες παρόμοιες δραστηριότητες. 
Φροντίζετε, να διεξάγει τις αντίστοιχες 
εργασίες τακτικά. Αξιοπιστία και υπομονή 
αποτελούν ιδιότητες που παίζουν ένα 
μεγάλο ρόλο στην επαγγελματική ζωή.

Να αναθέτετε στο παιδί σας τη 
διεξαγωγή μόνιμων σπιτικών 
εργασιών. 

Έχει το παιδί σας ένα χόμπι;

Αν όχι: Ψάξτε μαζί του για να βρει μια 
επωφελή απασχόληση στον ελεύθερο 
χρόνο του. Υπάρχουν σύλλογοι για όλα 
σχεδόν τα χόμπι. Στους συλλόγους αυτούς 
μπορεί να γνωρίσει και άλλα παιδιά με τα 
ίδια ενδιαφέροντα. Φυσικά, δεν μπορούν 
όλοι να κάνουν αργότερα το χόμπι τους 
επάγγελμα, τους βοηθάει όμως, να βρουν 
ένα κατάλληλο επάγγελμα.

Επίτιμη εθελοντική εργασία 
συμβάλλει στην εύρεση θέσης 
μαθητείας.

Έχει εξακριβωθεί, ότι οι νέοι άνθρωποι που 
αναλαμβάνουν κοινωνικές εργασίες π.χ. 
στον Ερυθρό Σταυρό, σε αθλητικούς ή 
άλλους συλλόγους βρίσκουν γρηγορότερα 
θέση μαθητείας από τους άλλους, που δεν 
κάνουν κάτι τέτοιο. Γι’ αυτό παροτρύνετε το 
παιδί σας να δραστηριοποιηθεί σ’ αυτόν 
τομέα.

 Για την κατάρτιση σε πολλά 
επαγγέλματα απαιτούνται καλοί 
σχολικοί βαθμοί ή ένας 
συγκεκριμένος μέσος όρος βαθμών.

Ένας καλός μέσος όρος βαθμών είναι 
πολλές φορές πιο αποφασιστικός από την 
αποφοίτηση από ένα σχολείο υψηλότερης 
βαθμίδας. Θα ήταν λοιπόν κρίμα, το παιδί 
σας να χάσει τη θέση μαθητείας σαν 
μηχανικός βιομηχανίας επειδή είχε στα 
μαθηματικά μόνο 4. Οι βαθμοί μπορούν να 
βελτιωθούν σχεδόν πάντοτε. Πολλά 
ιδρύματα, π.χ. τα Nürnberger Schülertre�, 
προσφέρουν δωρεάν φροντιστήρια ή 
βοήθεια στις εργασίες που παίρνουν τα 
παιδιά για το σπίτι. Σχετικές πληροφορίες 
μπορείτε να πάρετε από την „Υπηρεσία 
συντονισμού SCHLAU“.

Μιλήστε με το παιδί σα γι’ αυτό. Ίσως να μην 
έχει συνειδητοποιήσει τα προσόντα που έχει. 
Όταν ξέρει τις ιδιαίτερες ικανότητές του είναι 
πολύ ευκολότερο να βρει το κατάλληλο 
επάγγελμα. Και οι εργοδότες παραβλέπουν 
κάπου-κάπου τους κακούς βαθμούς όταν δουν 
ότι κάποιος ξέρει τι μπορεί να προσφέρει.

Προσπαθήστε να εξακριβώσετε 
τις επιθυμίες, τα ενδιαφέροντα, 
τις ικανότητες και τα ταλέντα του 
παιδιού σας. 

Διηγηθείτε στο παιδί σας τι έχετε μάθει οι 
ίδιοι και τι εργασία κάνετε τώρα. Συζητήστε 
με το παιδί σας για τις δικές σας 
επαγγελματικές επιθυμίες όταν ήσασταν οι 
ίδιοι παιδιά και συνεχίστε τη συζήτηση πάνω 
στα επαγγέλματα που επιθυμεί και 
ονειρεύεται να κάνει το ίδιο. Αλλά και οι 
συγγενείς, οι φίλοι και οι γνωστοί διηγούνται 
συνήθως με ευχαρίστηση ιστορίες από την 
επαγγελματική τους ζωή.

Πολλά παιδιά δεν ξέρουν ακόμη 
τι επάγγελμα κάνουν ή έμαθαν 
οι γονείς τους.

Όμως, όπως και νάχει το πράγμα, τα παιδιά, 
προπαντός τα αγόρια, κάθονται πάρα πολύ 
χρόνο μπροστά στις οθόνες, επειδή οι γονείς 
τους σπάνια τους βάζουν κάποιο όριο. Γι’ 
αυτό να συμφωνήσετε με το παιδί σας πόση 
ώρα επιτρέπεται να βλέπει τηλεόραση και να 
παίζει στον κομπιούτερ (π.χ. το πολύ 2 ώρες) 
Ο χρόνος αυτός δεν επιτρέπεται να 
ξεπεραστεί, ακόμη κι αν σας είναι δύσκολο 
να τον ελέγξτε ή όταν προκαλεί σε καβγάδες!

     Ακόμη και οι διάφοροι σπεσιαλίστες
     μαλώνουν αναμεταξύ τους, όταν 
πρόκειται για το χρόνο και τις ώρες 
που επιτρέπεται ένα παιδί να κάθεται 
μπροστά στον κομπιούτερ ή στην 
τηλεόραση. 

Όταν δημιουργηθεί κάποιο άμεσο 
πρόβλημα, μην περιμένετε να έρθει η ώρα 
που δέχεται ο δάσκαλος/η δασκάλα τους 
γονείς ή η επόμενη εκδήλωση ενημέρωσης 
των γονέων [Elternabend]. Τον τελευταίο 
καιρό μπορείτε μάλιστα να έρθετε σε επαφή 
με πολλούς εκπαιδευτικούς με τη βοήθεια 
του κινητού τηλεφώνου. 

Φροντίζετε να έχετε τακτική επαφή 
με το δάσκαλο ή τη δασκάλα που 
είναι υπεύθυνος/υπεύθυνη για το 
παιδί σας.

           Σε περίπτωση που το παιδί σας, 
          μετά τη σχετική αίτηση για θέση 
        μαθητείας που έκανε, προσκληθεί 
να συζητήσει προσωπικά με το 
πρόσωπο που είναι αρμόδιο για τις 
θέσεις μαθητείας [Vorstellungsgespräch] 
τότε έχει φτάσει πολύ κοντά στο στόχο 
„Θέση μαθητείας“.
Βοηθήστε το παιδί σας να ξεπεράσει αυτό 
το τελευταίο εμπόδιο. Την ημέρα της 
συζήτησης να φροντίσετε με προσοχή, το 
παιδί σας να φορέσει τα κατάλληλα ρούχα. 
Προηγουμένως θα πρέπει να δείξετε στο 
παιδί σας πως θα πάει στον εργοδότη. Έτσι 
δεν θα αργοπορήσει.

Προσπαθήστε να ενθαρρύνετε το παιδί σας 
όταν κινδυνεύει να χάσει το θάρρος του και 
κατά βάθος θα ήθελε να εγκαταλείψει τις 
προσπάθειές του. Θα πρέπει όμως να 
αναρωτηθείτε, αν το παιδί σας έχει διαλέξει 
το κατάλληλο επάγγελμα.

Όταν το παιδί σας παίρνει 
συνεχώς αρνητικές απαντήσεις 
στις αιτήσεις που κάνει, τότε 
χρειάζεται την βοήθεια και την 
υποστήριξη των γονέων. 

Μια πλήρης, περατωμένη επαγγελματική κατάρτιση στη Γερμάνια 
απολαμβάνει μεγάλη διεθνή εκτίμηση και προσφέρει στο παιδί σας κι έξω 
από τη Γερμανία πολλές προοπτικές εύρεσης εργασίας. – προπαντός όταν το 
παιδί σας κατέχει καλά και την Ελληνική και τη Γερμανική. Εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζονται αμοιβαία οι περισσότερες 
επαγγελματικές καταρτίσεις. Στην Ελλάδα η αρμόδια υπηρεσία για την 
αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
είναι ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).

Ντοσιέ 1:  „Mein Weg“ [Ο δρόμος μου] για την 5η και την 6η τάξη“. Εδώ σημειώνεται για 
παράδειγμα πότε το παιδί σας ήταν επιμελητής [Klassensprecher] της τάξης του ή 
εργάστηκε επίτιμα σε έναν αθλητικό ή άλλο σύλλογο.

Ντοσιέ 2: „Ο δρόμος μου προς την κατάρτιση [Mein Weg zur Ausbildung]“ για την 7η, 8
η, 9η ή ανάλογα και τη 10η τάξη. Στο ντοσιέ αυτό φυλάγονται για παράδειγμα 
αποδεικτικά για όλες οι δραστηριότητες του παιδιού σας που έχουν σχέση με την 
επιλογή επαγγέλματος, τα πιστοποιητικά από τις πρακτικές εξασκήσεις και τα έργα [τα 
Projekt] στα οποία συμμετείχε καθώς και παρόμοια έγγραφα. 
Τα ντοσιέ μοιράζονται δωρεάν σε όλα τα παιδιά που φοιτούν στα βασικά σχολεία [στα 
Hauptschulen] της Νυρεμβέργης. 

Αν το παιδί σας δεν έχει 
πάρει τα ντοσιέ, τότε 
ρωτήστε στο σχολείο του!

Έτσι μπαίνει τάξη 

στην επιλογή 

επαγγέλματος του 

παιδιού σας 

Δέκα συμβουλές για τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό



Ποιος βοηθάει παραπέρα;

BIZ Berufsinformationszentrum in der Agentur 
für Arbeit Nürnberg
Richard-Wagner-Platz 5
90443 Nürnberg
Τηλέφωνο:  (0911) 529-28 05
Φαξ:  (0911) 529-21 65
E-Mail:  Nuernberg.BIZ@arbeitsagentur.de
Ώρες εργασίας: 
Δευτέρα–Τετάρτη:  08:00–16:00
Πέμπτη:  08:00–18:00 Uhr
Παρασκευή:  08:00–15:00 Uhr

Στο BIZ θα βρείτε και το φυλλάδιο „Γονείς και 
επιλογή επαγγέλματος [Eltern und Berufswahl]“ με 
σημαντικές υποδείξεις και συμβουλές.

Übergangsmanagement BALL 
des Amts für Beru�iche Schulen
(Παροχή συμβουλών και υποστήριξης σε όλους του 
μαθητές των βασικών σχολείων της Νυρεμβέργης στο 
πέρασμά τους στο σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης)

Schoppershofstr. 80, (Tempo-Haus)
90489 Nürnberg
Τηλέφωνο:  (09 11) 231 87 04
E-Mail:  schb@stadt.nuernberg.de

Οι συνεργάτες της BALL πληροφορούν και συμβουλεύουν 
προσωπικά τους απόφοιτους των βασικών σχολείων 
[Hauptschulabgänger] της Νυρεμβέργης καθώς και τους 
γονείς τους σχετικά με τους διάφορους κλάδους 
εκπαίδευσης που προσφέρονται στα επαγγελματικά 
σχολεία όταν τελειώσει η φοίτηση στο βασικό σχολείο.

IHK Nürnberg für Mittelfranken

Hauptmarkt 25–27
90403 Nürnberg
Κύρια είσοδος στην Waaggasse
Τηλέφωνο: (0911) 13 35 0
Φαξ:  (0911) 13 35 2 00

E-Mail:  info@nuernberg.ihk.de
Internet: www.ihk-nuernberg.de
Ωράριο του Service-Zentrum:
Δευτέρα–Πέμπτη  08:00–16:00
Παρασκευή  08:00–15:00
Στην ιστοσελίδα του IHK προφέρουν διάφορες 
επιχειρήσεις μέσω του Ausbildungsatlas ελεύθερες 
θέσεις για πρακτική εξάσκηση και κατάρτιση. Οι 
σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού του IHK 
συμβουλεύουν τους μαθητευομένους, τους εκπαιδευτές 
και τις επιχειρήσεις πάνω σε όλα τα θέματα που έχουν 
σχέση με την επαγγελματική κατάρτιση.

Handwerkskammer für Mittelfranken
Sulzbacher Straße 11–15
90489 Nürnberg
Τηλέφωνο:  (0911) 53 09 0
Φαξ:  (0911) 53 09 2 88
E-Mail:  info@hwk-mittelfranken.de
Internet: www.hwk-mittelfranken.de
Ωράριο: Δευτέρα–Πέμπτη  07:30–17:00
Παρασκευή  07:30–16:00
Στην ιστοσελίδα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 
προφέρουν διάφορες επιχειρήσεις μέσω του 
Lehrstellenbörse ελεύθερες θέσεις για πρακτική 
εξάσκηση και κατάρτιση. Οι σύμβουλοι 
επαγγελματικού προσανατολισμού του 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου συμβουλεύουν τις 
επιχειρήσεις πάνω σε όλα τα θέματα που έχουν 
σχέση με την επαγγελματική κατάρτιση.

Stadt Nürnberg, Amt für Kinder, Jugendliche 
und Familien – Jugendamt

Dietzstraße 490433 Nürnberg
Τηλέφωνο:  (0911) 231 25 34
Internet: www.jugendamt.nuernberg.de

Υποστήριξη των νέων σε σχολικά και 
επαγγελματικά θέματα, κοινωνική πρόνοια για 
τη νεολαία, παροχή συμβουλών ανατροφής, 
γενική κοινωνική πρόνοια

Koordinierungsstelle SCHLAU

Schoppershofstr. 80, (Tempo-Haus)
90489 Nürnberg
Τηλέφωνο: (0911) 231 47 48
Internet: www.schlau.nuernberg.de
Η Koordinierungsstelle SCHLAU (Σχολείο – 
Μαθησιακή επιτυχία – Εκπαίδευση) 
συμπαραστέκεται και ενθαρρύνει τις μαθήτριες 
και τους μαθητές που συμμετέχουν (ιδιαίτερα 
όταν προέρχονται από οικογένειες 
μεταναστών) στο πέρασμά τους από το σχολείο 
σε μια επαγγελματική κατάρτιση.

QUAPO Qualibegleitende Hilfen und 
Ausbildungsplatzo�ensive

Siebenkeesstraße 4
90459 Nürnberg
Τηλέφωνο:  (0911) 81 00 97 80

Το QUAPO υποστηρίζει νέους ανθρώπους που 
προέρχονται από οικογένειες μεταναστών καθώς επίσης 
και μαθητές και μαθήτριες των βασικών σχολείων – από 
την 8η τάξη και μετά – με μαθησιακές δυσκολίες να 
αποκτήσουν το „Quali“ καθώς επίσης και στο πέρασμά 
τους από το σχολείο στο επάγγελμα.

Sprungbrett Bayern

Internet: www.sprungbrett-bayern.de
Στην ιστοσελίδα του Bildungswerks der Bayerischen 
Wirtschaft e. V. οι νέοι άνθρωποι μπορούν να βρουν 
θέσεις πρακτικής εξάσκησης. Οι γονείς μπορούν να 
πάρουν συμβουλές πως θα μπορέσουν να 
υποστηρίξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα 
παιδιά τους στο πέρασμά τους από το βασικό σχολείο 
στην κατάρτιση και στο επάγγελμα.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης της μεταναστευτικής νεολαίας 
[Jugendmigrationsdienste] συμβουλεύουν και συνοδεύουν 
νέους μετανάστες ηλικίας 12 έως 27 ετών, οι οποίοι είτε ήρθαν 
πρόσφατα είτε ζουν ήδη από καιρό στη Γερμανία.
Προσφέρουν επίσης φροντιστηριακά μαθήματα και μαθήματα 
προώθησης, μαθήματα χειρισμού κομπιούτερ καθώς και 
βοήθεια στη σύνταξη των αιτήσεων υποψηφιότητας. Όλες οι 
προσφορές είναι δωρεάν.

Jugendmigrationsdienst der Stadtmission
im Südstadtforum Service & Soziales
Siebenkeesstraße 4
90459   Nürnberg
Τηλέφωνο 0911 / 23 98 27-21
Φαξ: 0911 / 23 98 27-25
E-Mail: migrationsberatung@stadtmission-nuernberg.de

Jugendmigrationsdienst des Caritasverbandes Nürnberg 
e.V.
Leopoldstraße 34
90439 Nürnberg
Τηλ.: 0911/65 74 17 60 / 61
E-Mail: jugendmigrationsdienst@caritas-nuernberg.de
Homepage: www.caritas-
nuernberg.de/einrichtungen/jugendmigrationsdienst/jugendmi
grationsdienst.html 

Jugendmigrationsdienst der AWO Nürnberg
Schanzäckerstr. 33-35
90443 Nürnberg 
Τηλέφωνο: 0911 - 23 98 26 10
Φαξ: 0911 - 23 98 26 11
E-Mail: edgar.fochler@awo-nbg.de
Homepage: www.jmd-nbg.de

 Παροχή συμβουλών στα Ελληνικά:

Migrationsberatung der Stadtmission
im Südstadtforum Service & Soziales 
Siebenkeesstraße 4
90459   Nürnberg
Τηλέφωνο 0911 / 23 98 27-21
Φαξ: 0911 / 23 98 27-25
E-Mail: migrationsberatung@stadtmission-nuernberg.de

Berufsberatung bei der Agentur für Arbeit 
Nürnberg

Richard-Wagner-Platz 5
90443 Nürnberg
Εδώ γίνονται οι αιτήσεις για συμβουλευτική 
συζήτηση στην τοπική υπηρεσία παροχής 
συμβουλών στον αριθμό Service
(01801) 55 51 11.

Το παρόν δημοσιεύεται με την ευγενική άδεια του Κύκλου 
Εργασίας SchuleWirtschaft της Νυρεμβέργης ο οποίος το 
2008 είχε συντάξει και δημοσιεύσει τη γερμανική έκδοση 
της επιστολής αυτής προς του γονείς.
Τώρα η επιστολή προς τους γονείς διατίθεται επίσης στην 
ελληνική, την ιταλική, τη ρωσική και την τούρκικη γλώσσα 
και μπορείτε να την προμηθευτείτε από το Bildungsbüro του 
Δήμου Νυρεμβέργης.

Απόδοση στα Ελληνικά: Σπύρος Πολίτης 
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