¢¢ Εάν έχετε δηλώσει άνεργος ή ότι αναζητάτε εργασία,

απευθυνθείτε στον/στη μεσάζοντά σας στην υπηρεσία εύρεσης
εργασίας (Arbeitsagentur), στο κέντρο εργασίας (Jobcenter)
ή στην αρμόδια τοπική υπηρεσία (Optionskommune). Αυτός/
αυτή μπορεί να σας προτείνει για συμμετοχή σε μάθημα
γερμανικών για επαγγελματίες και σας υποδεικνύει τη σχολή
ξένων γλωσσών, στην οποία ολοκληρώσατε εκπαιδευτικό
πρόγραμμα.

¢¢ Ως αιτών άσυλο ή πρόσφυγας με πρόσβαση στην αγορά

εργασίας εγγράφεστε μέσω του ομοσπονδιακού προγράμματος
«ομοσπονδιακή οδηγία ένταξης ESF»για το πρόγραμμα
ESF-BAMF.

Και η συνέχεια;
¢¢ Στη σχολή ξένων γλωσσών εξετάζονται αρχικά οι προϋποθέσεις

εκμάθησής σας, η κατάρτισή σας και το επίπεδο των γλωσσικών
σας γνώσεων. Τα αποτελέσματα δείχνουν, ποιο μάθημα είναι το
καταλληλότερο για σας και ποια θα πρέπει να είναι η διάρκειά του.

¢¢ Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ελέγχεται η πρόοδος

εκμάθησής σας. Η σχολή ξένων γλωσσών διαπιστώνει, τέλος,
σε ποιο βαθμό έχετε επιτύχει τους στόχους σας.

¢¢ Ο εκπαιδευτικός σας θα τηρεί γραπτά στοιχεία για την πρόοδό

σας και στο τέλος των μαθημάτων θα τα αξιολογεί μαζί σας.

¢¢ Με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών θα λάβετε μια βεβαίωση

συμμετοχής, στην οποία θα καταγράφονται με λεπτομέρεια
τόσο οι στόχοι της εκπαίδευσης, όσο και το περιεχόμενο και η
πρόοδός σας. Έτσι, η βεβαίωση παρακολούθησης θα είναι πολύ
χρήσιμη για την περαιτέρω επαγγελματική σας σταδιοδρομία.

Ποιο είναι το κόστος της παρακολούθησης των
μαθημάτων γερμανικών για επαγγελματίες;
Η παρακολούθηση των μαθημάτων γερμανικών για επαγγελματίες
είναι δωρεάν για σας.
Τα έξοδά μεταφοράς σας καλύπτονται, εφόσον μένετε σε απόσταση
μεγαλύτερη των τριών χιλιομέτρων (συντομότερη διαδρομή με τα
πόδια) από το μέρος των μαθημάτων.

Πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες;
Εφόσον χρειάζεστε περισσότερες σχετικές πληροφορίες,
παρακαλούμε να απευθύνεστε στην
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γερμανικής γλώσσας
για επαγγελματίες
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Πώς μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα
ESF-BAMF;

Τι μαθαίνετε στο μάθημα;
Μαθήματα γερμανικών για επαγγελματίες
Στο μάθημα γερμανικών για επαγγελματίες μαθαίνετε με
ακρίβεια το λεξιλόγιο, τη γραμματική και τους ιδιωματισμούς,
τους οποίους χρειάζεστε για να μπορείτε να συνεννοείστε με
τους συναδέλφους, τους πελάτες και τους προϊσταμένους σας.

Τι είναι η προώθηση της γερμανικής γλώσσας για
επαγγελματίες;
Η προώθηση της γερμανικής γλώσσας για επαγγελματίες είναι ένα
πρόγραμμα μαθημάτων για όλους τους ανθρώπους με ιστορικό
μετανάστευσης, οι οποίοι αναζητούν εργασία.
Το πρόγραμμα «εκμάθηση γλώσσας για επαγγελματίες με ιστορικό
μετανάστευσης (πρόγραμμα ESF-BAMF)» προωθείται από το
ομοσπονδιακό Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
(BMAS) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ESF). Τα μαθήματα
οργανώνονται από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης
και Προσφύγων (BAMF).
Εκπαιδευτικά προγράμματα ESF-BAMF υπάρχουν τώρα σε ολόκληρη
τη Γερμανία. Αυτά αποτελούνται ως επί το πλείστον από:
¢¢ Μαθήματα γερμανικών για επαγγελματίες
¢¢ Ειδικά μαθήματα
¢¢ Πρακτική εξάσκηση
¢¢ Επισκέψεις σε επιχειρήσεις

Ένα μάθημα περιλαμβάνει κατά μέγιστο 730 διδακτικές ώρες
και διαρκεί ως μάθημα πλήρους απασχόλησης έξι μήνες, ενώ ως
μάθημα μερικής παρακολούθησης έως δώδεκα μήνες.

Ποιό σκοπό εξυπηρετεί η προώθηση της γερμανικής
γλώσσας για επαγγελματίες;

Ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να πληροίτε εκτός
αυτών;

Μετά από έναν κύκλο μαθημάτων η κατάρτισή σας σε επίπεδο
γλώσσας και εξειδίκευσης θα είναι τόσο καλή, ώστε θα μπορείτε
να βρίσκετε ευκολότερα μια θέση εργασίας.

¢¢ Ιστορικό μετανάστευσης

Ποιος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή;
Το πρόγραμμα ESF-BAMF απευθύνεται σε άτομα με ιστορικό
μετανάστευσης, τα οποία είναι διαθέσιμα στην αγορά εργασίας και
λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή επίδομα ανεργίας ΙΙ.
Αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες μπορούν επίσης, υπό ορισμένες
προϋποθέσεις, να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ESF-BAMF.

Ιστορικό μετανάστευσης έχετε, εφόσον εσείς οι ίδιοι, τουλάχιστον
ένας γονέας σας ή οι παππούδες σας είχαν μεταναστεύσει στη
Γερμανία. Η εθνικότητά σας εδώ δεν παίζει κανένα ρόλο.

¢¢ Γερμανικά ως δεύτερη γλώσσα

Τα γερμανικά δεν πρέπει να είναι η μητρική σας γλώσσα.

¢¢ Ολοκληρωμένη εκπαίδευση ενσωμάτωσης

Ουσιαστικά θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει έναν κύκλο
εκπαίδευσης για ενσωμάτωση από την ομοσπονδιακή υπηρεσία
μετανάστευσης και προσφύγων και να έχετε επίπεδο γλωσσικών
δεξιοτήτων τουλάχιστον Α1.

Στις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις δεν χρειάζεται να έχετε
παρακολουθήσει κύκλο εκπαίδευσης για ενσωμάτωση,
προκειμένου να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα ESF-BAMF:
¢¢ Διαθέτετε ήδη επαρκή γνώση της γερμανικής γλώσσας

(επίπεδο Β1)

¢¢ Συμμετέχετε στο ομοσπονδιακό πρόγραμμα «ομοσπονδιακή

γραμμή ένταξης ESF» και μπορείτε να αποδείξετε ότι έχετε
γνώση της γερμανικής γλώσσας επιπέδου Α1

Άλλο ένα σημαντικό σημείο των μαθημάτων είναι ο γραπτός
λόγος. Μαθαίνετε, για παράδειγμα, πώς μπορούν να ληφθούν
γρήγορα από κείμενα οι σωστές πληροφορίες ή τι θα πρέπει
να λάβετε υπόψη σας κατά τη συγγραφή e-mail και επιστολών.
Το μάθημα γερμανικών υποστηρίζει και συνοδεύει τα ειδικά
μαθήματα, αλλά παρέχει και γνώσεις γερμανικών για την
επαγγελματική ζωή. Πολλές από αυτές τις νέες γνώσεις θα
είναι χρήσιμες για σας και στην ιδιωτική σας ζωή.
Ειδικά μαθήματα
Στα ειδικά μαθήματα αποκτάτε και εμβαθύνετε τις εξειδικευμένες
γνώσεις σας, π.χ. στον εμπορικό τομέα. Επιπλέον, λαμβάνετε
μαθήματα μαθηματικών, εκπαίδευση σχετικά με υποβολή
αίτησης πρόσληψης και καταρτίζεστε στη χρήση ηλεκτρονικού
υπολογιστή.
Μέσω των επισκέψεων σε επιχειρήσεις αποκτάτε μια εικόνα της
επαγγελματικής ζωής και σχηματίζετε μια εντύπωση σχετικά με
το πώς θα μπορούσε να μοιάζει ο μελλοντικός χώρος εργασίας
σας.
Πρακτική εξάσκηση
Κατά τη διάρκεια μιας πρακτικής εξάσκησης τοποθετείστε για
ορισμένο διάστημα σε κάποια επιχείρηση και με αυτό τον τρόπο
μπορείτε να εξασκήσετε πρακτικά τις γνώσεις και τις δεξιότητές
σας. Επιπλέον, μέσω της πρακτικής εξάσκησης αποκτάτε μια
καλύτερη εικόνα της εργασιακής καθημερινότητας στον τομέα
σας.

