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Das Verbundprojekt GRÆDUCATION ist ein Mo-
dellprojekt, das in der Förderinitiative Berufs-
bildung International des BMBFs gefördert 
wird.  Projekte dieser Art gibt es mit Partner-
ländern im internationalen und europäischen 
Ausland. Ziel der Projekte mit europäischen 
Partnerländern ist es, Ansätze zu entwickeln, 
die Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen und 
nachhaltige Beschäftigungsperspektiven für 
junge Menschen in Europa bieten. Dabei gilt 
das deutsche Berufsbildungssystem als ein 
wichtiger Pfeiler bei der Bekämpfung der Ju-
gendarbeitslosigkeit in Deutschland und hat 
somit eine Art Vorbildfunktion für andere Län-
der. In den Projekten soll ausgelotet werden, 
in wie fern dieser Ansatz für andere Länder 
nutzbar ist bzw. wie er angepasst werden kann 
um in den Partnerländern nutzbar zu werden. 
Die Institutionen, Akteure und Instrumente der 
Berufsbildung in den Partnerl ändern, aber 
auch die in Deutschland, identifizieren  gemein -
sam Lösungsansätze einer zukunftsorientierten 
Berufsbildung, um die Herausforderungen der 
modernen Arbeitsmärkte zu bewältigen.  
 
Das Projekt GRÆDUCATION nutzt einen Ansatz 
der Dienstleistungsforschung für die Projekt-
arbeit. In offenen Innovationsprozessen sollen 
Bildungsdienstleistungen kundenintegrativ 
und somit nutzerorientiert entwickelt werden, 
um neue Impulse im Berufsbildungssystem in 
Griechenland zu setzen. Dabei geht es um den 
Bereich der „Green Skills“ und somit um in-
novatives technologisches, aber auch über-
fachliches Know How, das grundsätzlich auf 
das Thema nachhaltige und zukunftsorien-
tierte Entwicklung ausgerichtet ist. Sowohl 
griechische, als auch deutsche Akteure und 
Organisationen der beruflichen Bildung sollen 
in ihrem Innovationsmanagement von den ge-
meinsamen Entwicklungen profitieren. Es sol-
len Berufsbildungskooperationen entstehen, 
die eine neue, gemeinsame, nachhaltige Be-
rufsbildungskultur motivieren, neue techno-
logische Entwicklungen für beide Partnerlän-
der erproben und in der Zusammenarbeit 
neue Lösungen für die Berufsbildung  finden.  
 

In den meisten europäischen Ländern gibt es 
auf Seiten junger Menschen und ihrer Eltern 
eine eindeutige Priorisierung der akademi-
schen Ausbildung. Dies ist auch in Deutsch-
land immer mehr der Fall, obwohl es hier ein 
komplexes System beruflicher Bildung gibt, 
das viele Entwicklungsperspektiven bietet. 
Das hat zur Folge, dass es in Deutschland zwar 
im Vergleich zu anderen europäischen Län-
dern immer noch mehr junge Menschen gibt, 
die sich für eine berufliche Ausbildung ent-
scheiden und hier auch Perspektiven für die 
persönliche Entwicklung identifizieren. Es 
wird aber immer schwieriger junge Menschen 
für eine Berufsausbildung zu motivieren, was 
sich auch in Deutschland für die Unterneh-
men in einem Fachkräftemangel auf der 
Ebene des Fachpersonals ausdrückt.  
 
In vielen europäischen Ländern jedoch gilt 
berufliche Bildung als Sackgasse für die be-
ruflichen Entwicklungsmöglichkeiten und ist 
noch weniger attraktiv für junge Menschen. 
Hinzu kommt der überwiegend theoretische 
Charakter beruflicher Bildung, der die Bedarfe 
der Unternehmen in einem zu geringem Maße 
berücksichtigt.  
 
Auf der anderen Seite gibt es in den meisten 
europäischen Ländern und so auch in Deutsch -
land und Griechenland einen hohen Bedarf 
an Fachkräften insbesondere in technischen 
und handwerklichen Berufen. Die Unterneh-
men suchen nach Auszubildenden und aus-
gebildeten Fachkräften. Projekte, die auf eine 
Verbesserung der Strukturen für berufliche 
Bildung zielen, müssen auf Grund dieser 
Schieflage das Thema der Berufswahlorien-
tierung und das Marketing für berufliche Bil-
dung strategisch mitdenken. Dabei ist es auch 
wichtig, durch ein solches Projekt zu versu-
chen auf politischer und institutioneller Ebene 
Entwicklungen anzustoßen, die auf eine struk-
turelle Verbesserung der Erwerbschancen und 
Karrieremöglichkeiten zielen, die berufliche 
Bildung bietet.  
 

Το πρόγραμμα συνεργασίας GRÆDUCATION εί-
ναι ένα πρότυπο έργο, το οποίο χρηματοδο-
τείται από την «Πρωτοβουλία Προώθησης της 
Διεθνοποίησης της Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης» του Ομοσπονδιακού Γερ-
μανικού Υπουργείου Παιδείας.  Αυτού του εί-
δους τα έργα υλοποιούνται με χώρες εταίρους 
σε διεθνές ή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος 
των έργων με εταίρους από ευρωπαϊκές χώρες 
είναι να αναπτύξουν τα κατάλληλα εργαλεία, 
ώστε να αντιμετωπιστεί κυρίως η ανεργία των 
νέων και να ενισχυθεί η βιώσιμη απασχόλησή 
τους. Το γερμανικό σύστημα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης θεωρείται ως ένας 
σημαντικός πυλώνας  για την καταπολέμηση 
της ανεργίας των νέων στη Γερμανία και ως εκ 
τούτου αποτελεί πρότυπο για άλλες χώρες. Στο 
πλαίσιο των έργων αυτών θα πρέπει να διερευ-
νηθεί κατά πόσο η προσέγγιση αυτή μπορεί να 
εφαρμοστεί σε άλλες χώρες ή με ποιόν τρόπο 
θα μπορούσε να προσαρμοστεί ώστε να κατα-
στεί χρήσιμη στις χώρες εταίρους. Τα θεσμικά 
όργανα, οι φορείς και τα εργαλεία της επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης στις χώρες εταίρους, 
αλλά και στη Γερμανία, εντοπίζουν από κοινού 
λύσεις για μια επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση προσανατολισμένη στο μέλλον, 
προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις 
των σύγχρονων αγορών εργασίας.  
 
Το έργο GRÆDUCATION, για τις εργασίες στο 
πλαίσιο του έργου ακολουθεί την προσέγγιση 
της έρευνας υπηρεσιών. Σε ανοικτές διαδικα-
σίες καινοτομίας αναπτύσσονται εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες με τρόπο ολοκληρωμένο και προ-
σανατολισμένο στο χρήστη, έτσι ώστε να δοθεί 
νέα ώθηση στο σύστημα της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Πρό-
κειται για τον τομέα των «πράσινων δεξιοτή-
των» και επομένως για την καινοτόμα τεχνο-
λογική αλλά και διεπιστημονική τεχνογνωσία, 
η οποία κατά βάση είναι προσανατολισμένη 
στη βιώσιμη ανάπτυξη με μελλοντικές προοπτι-
κές. Στόχος είναι, τόσο οι Έλληνες όσο και οι 
Γερμανοί φορείς και οι οργανισμοί που παρέ-
χουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
να επωφεληθούν στον τομέα της διαχείρισης 
της καινοτομίας τους από τα αποτελέσματα 
αυτής της συνεργασίας. Και στόχος είναι να δη-
μιουργηθούν συνεργασίες επαγγελματικής εκ-
παίδευσης και κατάρτισης, οι οποίες θα προ-
σφέρουν κίνητρα για μια νέα, κοινή, βιώσιμη 
κουλτούρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, να δοκιμαστούν νέες τεχνολογικές 
εξελίξεις και για τις δύο χώρες εταίρους, και 
στη βάση της συνεργασίας να βρεθούν νέες 
λύσεις για την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση.  
 
Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι νέοι 
και οι γονείς τους προτιμούν σαφώς την ακα-
δημαϊκή εκπαίδευση. Αυτό συμβαίνει όλο και 
περισσότερο και στη Γερμανία, αν και εδώ 
υπάρχει ένα περίπλοκο σύστημα επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο προ-
σφέρει πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα, να υπάρχει στη Γερμανία με-
γαλύτερος αριθμός νέων, οι οποίοι επιλέγουν 
την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
διαβλέποντας ταυτόχρονα και προοπτικές για 
την προσωπική τους ανάπτυξη. Ωστόσο, γίνεται 
ολοένα και πιο δύσκολο να παρακινηθούν οι 
νέοι να επιλέξουν την επαγγελματική εκπαί-
δευση και κατάρτιση, κάτι το οποίο εκφράζεται 
και στη Γερμανία μέσω της έλλειψης εξειδικευ-
μένου εργατικού δυναμικού. 
Ωστόσο, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η επαγ-
γελματική εκπαίδευση και κατάρτιση θεωρείται 
αδιέξοδο όσον αφορά την καριέρα και την προ-
σωπική εξέλιξη, και για το λόγο αυτό γίνεται 
ολοένα και λιγότερο ελκυστική στους νέους. 
Σε αυτό έρχεται επίσης να προστεθεί ο κατά 
κύριο λόγο θεωρητικός χαρακτήρας της επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ο 
οποίος δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις ανά -
γκες των επιχειρήσεων.  
 
Από την άλλη πλευρά, στις περισσότερες ευ-
ρωπαϊκές χώρες και επομένως και στην Ελλάδα 
και στη Γερμανία, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για 
εξειδικευμένους εργαζομένους, ιδιαίτερα σε 
τεχνικά και βιοτεχνικά επαγγέλματα. Οι εται-
ρείες αναζητούν νέους εκπαιδευόμενους, αλλά 
και καλά εκπαιδευμένους εργαζομένους. Λόγω 
αυτών των δυσκολιών, τα έργα που αποσκο-
πούν στη βελτίωση των δομών της επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει 
να συμπεριλάβουν και στρατηγικές επαγγελ-
ματικού προσανατολισμού αλλά και προβολής 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης. Μέσω ενός τέτοιου έργου είναι επίσης 
πολύ σημαντικό σε πολιτικό και θεσμικό επί-
πεδο να επιχειρηθεί η ανάπτυξη ευκαιριών, οι 
οποίες θα έχουν ως στόχο τη διαρθρωτική βελ-
τίωση των ευκαιριών απασχόλησης, αλλά και 
των ευκαιριών εξέλιξης, τις οποίες προσφέρει 
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Das Projekt GRÆDUCATION fokussiert den Be-
reich der Green Skills und Berufsbilder, die 
„grüne“ Technologien integrieren können. Der 
Aspekt der Nachhaltigkeit vermag es, berufli-
che Bildung  durch eine spezifische Zukunfts-
orientierung aufzuwerten und durch innova-
tive, technologische Aspekte attraktiver und 
moderner zu machen. Die dem Thema Nach-
haltigkeit inhärente Zukunftsorientierung 
kann in einer länderübergreifenden Koopera -
tion zudem das Gefühl stärken, eine gemein-
same Zukunft zu gestalten.  
 
Die Berufsbildungszusammenarbeit zwischen 
Deutschland und europäischen Partnerlän-
dern verfügt über ein immenses Potenzial für 
die Gestaltung einer gemeinsamen, commu-
nity-basierten und nachhaltigkeitsorientierten 
europäischen Zukunft. Über den Aufbau einer 
gemeinsamen Berufsbildungskultur können 
auch darüber hinaus gehende gemeinsame 
Werte und Ziele definiert werden. Dazu bedarf 
es einer dialogorientierten, partnerschaftli-
chen und gleichberechtigten Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe. Auf diese Weise kann ein wert-
voller Beitrag geleistet werden, um eine Euro-
pean Corporate Identity, ein Zusammengehö-
rigkeitsgefühl zu initiieren und ein Bewusstsein 
für die Notwendigkeit zur Gestaltung einer ge-
meinsamen Zukunft zu schaffen. Eine solche 
Zusammenarbeit bereitet den Boden für einen 
respektvollen Umgang miteinander und für 
die Entwicklung konstruktiver Lösungsansätze 
für gemeinsame Herausforderungen.  
 
Der co-kreative Ansatz von GRÆDUCATION 
ermöglicht Dialogorientierung und partner-
schaftliche Strukturen. Über diesen Ansatz 
kann auf beiden Seiten ein vertieftes Ver-
ständnis für die Situation und die Berufe im 
Partnerland entstehen. Im Projekt werden 
viele positive Entwicklungen angestoßen, es 
gibt viele Innovationsimpulse für die Berufs-
bildungskultur in beiden Ländern, die in den 
Beiträgen dieser Ausgabe der Schriftenreihe 
Transition zum Ausdruck kommen.

η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.  
Το έργο GRÆDUCATION επικεντρώνεται στον 
τομέα των «πράσινων» δεξιοτήτων και εκείνων 
των επαγγελματικών περιγραμμάτων που θα 
μπορούσαν να ενσωματώσουν «πράσινες» τε-
χνολογίες. Η πτυχή της βιωσιμότητας είναι σε 
θέση να αναβαθμίσει την επαγγελματική εκ-
παίδευση και κατάρτιση εστιάζοντας στις μελ-
λοντικές προοπτικές της και, μέσω καινοτόμων 
και τεχνολογικών προσεγγίσεων, να την κατα-
στήσει πιο ελκυστική και σύγχρονη. Επιπλέον, 
ο προσανατολισμός στο μέλλον, ο οποίος ενυ-
πάρχει στον όρο «βιωσιμότητα», μπορεί σε ένα 
περιβάλλον διακρατικής συνεργασίας να ενι-
σχύσει την αίσθηση ότι δημιουργείται ένα κοινό 
μέλλον.  
 
Η συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης μεταξύ της Γερ-
μανίας και των ευρωπαϊκών χωρών εταίρων 
έχει μια τεράστια δυναμική για τη διαμόρφωση 
ενός κοινού ευρωπαϊκού μέλλοντος, βασισμέ-
νου στην κοινότητα και προσανατολισμένου 
στη βιωσιμότητα. Με την οικοδόμηση μιας κοι-
νής κουλτούρας επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης μπορούν μελλοντικά να καθο-
ριστούν επίσης κοινές αξίες και στόχοι. Αυτό 
απαιτεί μια συνεργασία, η οποία θα περιλαμ-
βάνει στοιχεία όπως ο διάλογος και η ισότιμη 
εταιρική σχέση. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να 
συμβάλλει στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής 
εταιρικής ταυτότητας και στην ανάπτυξη του 
αισθήματος του ανήκειν, ενώ μπορεί επίσης να 
καταφέρει να ευαισθητοποιήσει ως προς την 
ανάγκη διαμόρφωσης ενός κοινού μέλλοντος. 
Η συνεργασία αυτή δημιουργεί την κατάλληλη 
βάση αλληλοσεβασμού και ανάπτυξης εποικο-
δομητικών προτάσεων για την αντιμετώπιση 
κοινών προκλήσεων. 
  
Η συνδημιουργική προσέγγιση του έργου GRÆ-
DUCATION επιτρέπει τον προσανατολισμό στο 
διάλογο και τη δημιουργία δομών εταιρικών 
σχέσεων. Μέσω αυτής της προσέγγισης μπορεί 
και στις δύο πλευρές να προκύψει βαθύτερη 
κατανόηση της ισχύουσας κατάστασης και των 
επαγγελμάτων στη χώρα εταίρο. Το έργο 
σηματο δοτεί πολλές θετικές εξελίξεις και την 
προώθηση της καινοτομίας όσον αφορά την 
κουλτούρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και στις δύο χώρες, κάτι το οποίο 
αντικατοπτρίζεται μέσα από τα άρθρα αυτού 
του τεύχους του περιοδικού «Transition». 

Silke Steinberg und Rüdiger Klatt, Institutsleitung FIAP 
 

GRÆDUCATION 
Innovations- und Nachhaltigkeitsmanagement 
in einer community-basierten, europäischen 
Berufsbildungskultur 
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Deutsch-griechische Kooperationsprojekte geben uns die 
Chance, voneinander zu lernen, um gemeinsame Heraus-
forderungen in Europa zu bewältigen. Hierzu zählt auch, 
moderne Ökonomien hin zu mehr Nachhaltigkeit zu ent-
wickeln. Ob in Deutschland, Griechenland oder in unseren 
Nachbarländern: Wir Europäerinnen und Europäer müssen 
in der Lage sein, mit den Veränderungen in Technologie und 
Arbeitswelt Schritt zu halten und gleichzeitig für nachfol-
gende Generationen die bestmöglichen Lebensbedingun-
gen zu hinterlassen. Es muss uns gelingen, Nachhaltigkeit 
und Wirtschaftlichkeit zu vereinen. Der Bereich der nachhal -
tigen Energien, des nachhaltigen Bauens – kurz: der Green 
Skills – ist dabei wegweisend. Hier sind wir auf eine enge 
Zusammenarbeit in der Berufsbildung angewiesen. 
 
Daher freue ich mich besonders, dass das Projekt GRÆDU-
CATION für eine Förderung im Rahmen der BMBF-Förder-
initiative zur Internationalisierung der Berufsbildung aus-
gewählt wurde. In einem Projektverbund entwickeln das 
Forschungsinstitut für innovative Arbeitsgestaltung und 
Prävention (FIAP e.V.), das Bildungszentrum der Handwerks-
kammer Münster und der Wissenschaftspark Gelsenkirchen 
mit griechischen Partnern innovative Berufsbilder und Cur-
ricula im Bereich der „grünen“ Berufe. „Co-kreativ“ nennen 
die Projektpartner ihren Ansatz, der allen Beteiligten zu 
Gute kommt. Die deutschen und griechischen Partner brin-
gen ihr Wissen über die spezifische Situation in ihren Län-
dern ein und entwickeln gemeinsam neue Konzepte. 
 
Aus der Zusammenarbeit gehen sowohl für die deutschen 
als auch für die griechischen Partner starke Innovations-
impulse hervor. So können die griechischen Partner von 
den Erfahrungen Deutschlands mit dem dualen Berufsbil-
dungssystem, dem Lernen in der Schule und im Betrieb, 
profitieren. Praxisorientierung und eine passgenaue Fach-
kräfteausbildung nach den Bedarfen der Wirtschaft, die zu 
einer guten Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen führt, 
sind nur zwei der vielen Argumente für das duale System. 
Das Projekt GRÆDUCATION bezieht Unternehmen und 
staatliche Akteure in die Entwicklung von praxisorientierten 
Ausbildungsangeboten ein. So wurde in Zusammenarbeit 
mit der griechischen Arbeitsbehörde OAED in einem co-
kreativen Verfahren ein innovatives Curriculum für die Aus-
bildung zur Elektrofachkraft entwickelt, das Green-Skills 
Module beinhaltet. Das Berufsprofil ist in dieser Form so-
wohl in Griechenland als auch in Deutschland neu. Somit 

Thomas Rachel, MdB, Parlamentarischer Staatssekretär, 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
 

Grußwort
Die deutsch-griechische Freundschaft und Zusammenarbeit ist für mich persönlich sowie 

für das Bundesministerium für Bildung und Forschung von großer Bedeutung. Seit vielen 

Jahren kooperiert das BMBF mit dem griechischen Bildungsministerium im Bereich der 

Berufs bildung sowie in Wissenschaft und Forschung. Unter anderem fördern wir Projekte 

zur Internationalisierung der Berufsbildung. Eines davon ist GRÆDUCATION.

profitieren auch die deutschen Partner in hohem Maße von 
der Kooperation, indem sie innovative Impulse in das Zu-
kunftsfeld der Green Skills tragen. 
 
Eine attraktive und hochwertige Ausbildung ist die Voraus-
setzung für Innovation. Denn Innovationen, die in den La-
boren und Forschungsdiskursen entstehen, müssen von 
versierten Fachkräften implementiert und weiterentwickelt 
werden, damit sie am Markt wirksam werden. Deshalb ist 
es umso wichtiger, dass im Projekt GRÆDUCATION neben 
der Entwicklung neuer Berufsbilder auch Strategien erar-
beitet werden, um junge Menschen für eine Berufsausbil-
dung im Bereich der Green Skills zu begeistern.  
 
Dazu lassen sich die Projektpartner einiges einfallen: Es wur-
den bereits erfolgreiche Projekttage zur Berufsorientierung 
an griechischen Schulen durchgeführt. Im Juni ist ein „Girls 
Day“ in Athen geplant, bei dem junge Frauen durch prakti-
sches Ausprobieren technische Berufe wie das Zukunftsfeld 
der erneuerbaren Energien für sich entdecken können. Dies 
ist auch für Deutschland ein interessantes Konzept, denn 
sowohl in Griechenland als auch in Deutschland entscheiden 
sich immer noch zu wenige junge Frauen für eine Berufs-
ausbildung in technischen Berufen. Gerade im Wachstums-
markt der „grünen“ Technologien werden gut ausgebildete 
Fachkräfte gebraucht. Eine gute Ausbildung in einem zu-
kunftsfähigen Bereich schützt wiederum vor Arbeitslosigkeit.  
 
Beschäftigungsfähigkeit, Nachhaltigkeit, Innovation: Es sind 
große Themen, mit denen sich die deutschen und grie-
chischen Projektpartner von GRÆDUCATION beschäftigen. 
Es sind die Themen, die für die Zukunft Europas zentral 
sind. Hochwertige Bildung ist die Voraussetzung für ein 
Europa mit einem starken sozialen Zusammenhalt, in dem 
innovative Ideen den Wohlstand sichern. Dies schaffen wir 
nur gemeinsam. Transnationale Zusammenarbeit und von-
einander lernen bringt auch die Menschen in Europa ei-
nander näher. Dies ist in Zeiten von wiederaufbrechenden 
nationalen Vorurteilen, Populismus und Europaskepsis 
umso wichtiger. Daher möchte ich allen Beteiligten in 
Deutschland und Griechenland meinen herzlichen Dank 
für ihr großes Engagement aussprechen: 
 
Vielen Dank! ευχαριστώ! 
 
Ihr Thomas Rachel

Τα ελληνογερμανικά προγράμματα συνεργα-
σίας μας προσφέρουν τη δυνατότητα να μα-
θαίνουμε ο ένας από τον άλλον με σκοπό την 
αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων στην Ευ-
ρώπη. Μια από αυτές αφορά και την ανάπτυξη 
των σύγχρονων οικονομιών με γνώμονα την 
αύξηση της βιωσιμότητας. Είτε βρισκόμαστε 
στην Ελλάδα, στη Γερμανία ή σε κάποια γει-
τονική χώρα, οφείλουμε ως Ευρωπαίες και Ευ-
ρωπαίοι να συμβαδίζουμε με τις εξελίξεις στην 
τεχνολογία και στον χώρο της εργασίας, και 
ταυτόχρονα να εξασφαλίζουμε τις καλύτερες 
δυνατές συνθήκες διαβίωσης που θα κληρο-
δοτήσουμε στις επόμενες γενιές. Το ζητού-
μενο είναι να καταφέρουμε να συνδυάσουμε 
τη βιωσιμότητα με την οικονομική αποδοτι-
κότητα. Σημείο αναφοράς στο πλαίσιο αυτό 
αποτελεί ο τομέας των βιώσιμων μορφών 
ενέργειας, της αειφόρου δόμησης και των 
επονομαζόμενων πράσινων δεξιοτήτων. Σε 
αυτό το πλαίσιο είναι σημαντική η στενή συ-
νεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκ-
παίδευσης και κατάρτισης. 
 
Γι’ αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που το έργο GRÆ-
DUCATION επελέγη για χρηματοδότηση στο 
πλαίσιο  της πρωτοβουλίας του Ομοσπονδια-
κού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας για την 
προώθηση της διεθνοποίησης της επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Μέσα 
από τη σύμπραξη του Ερευνητικού Ινστιτού-
του για την Καινοτόμα Σχεδίαση της Εργασίας 
(FIAP e.V.), του Εκπαιδευτικού Κέντρου του 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου του Μίνστερ και 
του Επιστημονικού Πάρκου Γκελζενκίρχεν με 
Έλληνες εταίρους θα αναπτυχθούν καινοτόμα 
επαγγελματικά περιγράμματα και προγράμ-
ματα σπουδών για τον τομέα των πράσινων 
επαγγελμάτων. Πρόκειται για μια προσέγγιση 
„συν-δημιουργίας“ όπως την ονομάζουν οι 
εταίροι του έργου, από την οποία επωφελού -
νται όλοι οι συμμετέχοντες. Τόσο οι Έλληνες 
όσο και οι Γερμανοί εταίροι συνεισφέρουν με 
τη γνώση τους για τα συγκεκριμένα δεδομένα 
στη χώρα τους και αναπτύσσουν από κοινού 
νέες προσεγγίσεις.  

κ. Τόμας Ράχελ, βουλευτής, του Κοινοβουλευτικού  Υφυπουργού 
του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας 
 

Χαιρετισμός
Στην ελληνογερμανική φιλία και συνεργασία προσδίδουμε τόσο εγώ προσωπικά όσο και το Ομοσπονδιακό 

Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας μεγάλη σημασία. Εδώ και πολλά χρόνια το γερμανικό Υπουργείο Παιδείας 

και Έρευνας συνεργάζεται με το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, αλλά και επιστημών και έρευνας. Μεταξύ άλλων, προωθούμε  έργα για τη διεθνοποίηση της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ένα από τα έργα αυτά είναι το GRÆDUCATION.

Από τη συνεργασία αυτή προκύπτουν σημα -
ντικά στοιχεία καινοτομίας τόσο για τους Έλ-
ληνες όσο και για τους Γερμανούς εταίρους. 
Οι Έλληνες εταίροι μπορούν να αξιοποιήσουν 
τη γερμανική εμπειρία με το διττό σύστημα 
επαγγελματικής κατάρτισης, δηλαδή την 
εναλλασσόμενη κατάρτιση στο εκπαιδευτικό 
κέντρο και στην επιχείρηση. Ο πρακτικός προ-
σανατολισμός και η στοχευμένη επαγγελμα-
τική κατάρτιση με γνώμονα τις ανάγκες της 
αγοράς, που εξασφαλίζουν καλές προοπτικές 
απασχόλησης των νέων, είναι δύο μόνο από 
τα πολλά επιχειρήματα που συνηγορούν υπέρ 
του διττού συστήματος επαγγελματικής κα-
τάρτισης. Το έργο GRÆDUCATION εντάσσει 
τόσο επιχειρήσεις όσο και κρατικούς φορείς 
στην ανάπτυξη πρακτικών προγραμμάτων 
επαγγελματικής κατάρτισης. Σε συνεργασία 
με τον ελληνικό Οργανισμό Απασχόλησης Ερ-
γατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) αναπτύσσεται μέσα 
από μια διαδικασία συν-δημιουργίας ένα και-
νοτόμο πρόγραμμα σπουδών για την εκπαί-
δευση του τεχνίτη ηλεκτρολογικών εργασιών 
που περιλαμβάνει εκπαιδευτικές ενότητες 
σχετικά με τις πράσινες δεξιότητες. Πρόκειται 
για ένα επαγγελματικό περίγραμμα που δεν 
υπήρχε έως τώρα με αυτή τη μορφή. Έτσι, 
μέσα από την ένταξη καινοτόμων προσεγγί-
σεων στο πρωτοποριακό πεδίο των πράσινων 
δεξιοτήτων, θα προκύψει μεγάλο όφελος και 
για τους Γερμανούς εταίρους. 
 
Η καινοτομία προϋποθέτει μια ελκυστική, 
υψηλής ποιότητας εκπαίδευση. Διότι οι και-
νοτομίες που δημιουργούνται σε εργαστήρια 
και ερευνητικά περιβάλλοντα χρειάζονται εξει-
δικευμένο δυναμικό για να τις υλοποιήσει και 
να τις μετεξελίξει, ούτως ώστε να βρουν εφαρ-
μογή στην αγορά. Υπό το πρίσμα αυτό ακόμα 
πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι, εκτός από 
τη διαμόρφωση νέων επαγγελματικών περι-
γραμμάτων, στο πλαίσιο του έργου GRÆDU-
CATION αναπτύσσονται και στρατηγικές ενί-
σχυσης του ενδιαφέροντος των νέων για την 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
στον τομέα των πράσινων επαγγελμάτων.  
 

Οι εταίροι του έργου έχουν ποικίλες ιδέες για 
αυτό: Ήδη πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία 
ειδικές ημέρες επαγγελματικού προσανατο-
λισμού σε ελληνικά σχολεία. Τον Ιούνιο προ-
γραμματίζεται η εκδήλωση „Girls’ Day“ στην 
Αθήνα, όπου οι νέες κοπέλες θα έχουν την ευ-
καιρία να δοκιμάσουν στην πράξη διάφορα 
τεχνικά επαγγέλματα και να ανακαλύψουν τον 
τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο 
οποίος προσφέρει μεγάλες προοπτικές για το 
μέλλον.  Η προσέγγιση αυτή έχει ενδιαφέρον 
και για τη Γερμανία, διότι τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στη Γερμανία ο αριθμός των νεαρών 
κοριτσιών που αποφασίζουν να ακολουθή-
σουν τον δρόμο της επαγγελματικής κατάρ-
τισης σε τεχνικά επαγγέλματα είναι ακόμα χα-
μηλός. Ειδικά στην αναπτυσσόμενη αγορά 
των πράσινων τεχνολογιών υπάρχει ανάγκη 
για καλά καταρτισμένο εργατικό δυναμικό. 
Μια καλή εκπαίδευση σε έναν τομέα με πολλές 
προοπτικές για το μέλλον αποτελεί με τη σειρά 
της ένα μέσο για την πρόληψη της ανεργίας.  
 
Απασχολησιμότητα, βιωσιμότητα, καινοτομία: 
Αυτοί είναι ορισμένοι ευρύτεροι θεματικοί το-
μείς με τους οποίους καταπιάνονται οι Έλλη-
νες και Γερμανοί εταίροι του έργου GRÆDU-
CATION. Πρόκειται για ζητήματα με κεντρική 
σημασία για το μέλλον της Ευρώπης.  Η υψη-
λής ποιότητας εκπαίδευση αποτελεί προϋπό-
θεση για μια Ευρώπη με ισχυρή κοινωνική 
συνοχή, στην οποία οι πρωτοπόρες ιδέες 
εξασφαλίζουν την ευημερία. Αυτό μόνο μαζί 
μπορούμε να το πετύχουμε. Η διακρατική συ-
νεργασία και η αμοιβαία μάθηση φέρνουν πιο 
κοντά τους ανθρώπους στην Ευρώπη. Κι αυτό 
είναι ακόμα πιο σημαντικό σε εποχές επανεμ-
φανιζόμενων εθνικών προκαταλήψεων, λαϊκι-
σμού και ευρωσκεπτικισμού. Για τον λόγο αυ-
τόν θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ 
σε όλους τους συμμετέχοντες στην Ελλάδα 
και στη Γερμανία για το σημαντικό τους έργο: 
 
Σας ευχαριστώ! Danke! 
 
Τόμας Ράχελ
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Im Modellprojekt GRÆDUCATION werden insbesondere 
zwei Transformationsparadigmen genutzt, um die Berufs-
bildungssysteme in Griechenland und in Deutschland an 
neuen Herausforderungen zu orientieren. Diese beiden 
Transformationsdimensionen spiegeln sich in der deutsch-
griechischen Berufsbildungszusammenarbeit im Modell-
projekt, werden im Folgenden zusammenfassend vorgestellt 
und charakterisieren die unterschiedlichen Handlungs-
stränge, die in den unterschiedlichen Beiträgen zum Aus-
druck kommen. 
 
Transformationsparadigma Dienstleistungs -
entwicklung 
Internationale Berufsbildungszusammenarbeit im Projekt 
GRÆDUCATION bedeutet nicht, dass Konzepte innerhalb 
einer nationalen Berufsbildungskultur auf eine andere na-
tionale Berufsbildungskultur übertragen werden. Denkt 
man berufliche Bildung als Dienstleistungssystem, in dem 
von Dienstleistungsanbietern gemeinsam mit Kunden 
(deutsch und griechische Berufsbildner, Lehrer und Schüler) 
Bildungsangebote gestaltet werden, wird deutlich, dass es 
sich erstens um gänzlich neue Angebote handelt und dass 
es zweitens weniger um fertige Produkte als um agile Pro-
zesse geht, die sich kontinuierlich den Bedarfen anpassen. 
Das Projekt nutzt einen co-kreativen, agilen Ansatz um in 
offenen Innovationsprozessen einerseits kundenintegrative 
Bildungsdienstleistungen zu entwickeln und um anderer-
seits aus dem Innovationsprozess heraus Transformations-
impulse für beide Berufsbildungssysteme zu generieren. 
Der dialogische Kooperationsprozess ermöglicht die Über-
windung von Akzeptanzbarrieren und adaptiert Aspekte ei-
nes Systems unter der Berücksichtigung länderspezifischer 
kultureller Besonderheiten, Rahmenbedingungen und 
Werthaltungen.  
Beispielhaft soll dieser Ansatz in Hinblick auf die Dualisie-
rung von Berufsbildung erläutert werden: Die deutsche 
duale Berufsausbildung als historisch gewachsenes und 
kulturell geprägtes Konzept gilt auch in anderen Ländern 

Silke Steinberg, Dr. Rüdiger Klatt, FIAP e.V. 
 

Berufsbildung reloaded  
Innovationsmanagement in der griechisch- 
deutschen Berufsbildungszusammenarbeit 

als Erfolgsrezept. Projiziert auf andere Berufsbildungssys-
teme und -kulturen (in diesem Fall das griechische) ergeben 
sich aber viele Schwierigkeiten. Rechtliche Rahmenbedin-
gungen erschweren beispielsweise Arbeits- und Ausbil-
dungsverträge zwischen Unternehmen und Auszubilden-
den bei den unter 18-jährigen Griechinnen und Griechen. 
Unternehmensstrukturen und die historische Entwicklung 
von beruflicher Ausbildung schaffen in den griechischen 
Betrieben eine andere Sozialordnung. Die tarifvertragliche 
Regelung der betrieblichen oder überbetrieblichen Aus- 
und Weiterbildung steht vor einem ganz anderen Hinter-
grund sowie das sozialpartnerschaftliche Handeln von Ar-
beitgebern und Arbeitnehmern und ihren Vertretern. Es 
handelt sich kurz gesagt um zwei Berufsbildungssysteme 
mit gänzlich unterschiedlichen institutionellen Rahmen-
bedingungen. Die heterogenen Rahmenbedingungen er-
fordern die Entwicklung eines eigenständigen griechischen 
Modells dualer Berufsausbildung, das aufbauend auf den 
bereits existierenden Strukturen entwickelt werden muss. 
Akteure der deutschen dualen Berufsausbildung können 
dabei durch ihr Erfahrungswissen gemeinsam mit grie-
chischen Kollegen Innovationsimpulse innerhalb des grie-
chischen Systems setzen. Im Projekt GRÆDUCATION wurde 
daher bottom-up zunächst ein moderierter Diskussions-
prozess initiiert, in dem die griechischen Akteure vor dem 
Hintergrund deutscher Best-Practices Ansätze entwickelten, 
wie Transformationen innerhalb ihres Systems die Situation 
der beruflichen Bildung in Griechenland verbessern. Diese 
Ansätze wurden in einer dialogorientierten Kooperation 
zwischen deutschen und griechischen Experten zu Hand-
lungsoptionen formiert, die nun im Projekt umgesetzt und 
immer wieder überdacht und angepasst werden.  
 
Ein Beispiel dafür ist die Modernisierung des griechischen 
Berufsbildes der „Elektrofachkraft“ durch GRÆDUCATION, 
die durch die spezifischen Kompetenzfelder für „grüne“ 
Technologien (Solar-, Windkraft, Kälte-Klima, Smart Home, 
Energieeffizienz) weiter entwickelt wurde. Die Ausbildung, 

Berufsbildungssysteme in Europa und auf internationaler Ebene stehen unter einem immen-
sen Innovationsdruck, beispielsweise durch die fortschreitende Digitalisierung und durch 
neue ökologische und soziale Heraus forderungen sowohl auf nationaler, wie auf internatio-
naler Ebene. Der ökonomische, soziokulturelle und der technologische Wandel der Arbeits-
welt erfordert mehr Flexibilität und Transformationsfähigkeit in der beruflichen Bildung, 
denn die Kompetenzbedarfe, aber auch die Lehr- und Lernkulturen sind Teil dieses Wandels. 
Im folgenden Artikel geht es um die Gestaltung des Wandels: Berufliche Bildung kann durch  
systematische Ansätze für eine nachhaltige Innovationskultur und unterstützendes Innovati-
onsmanagement die Potenziale des Wandels für mehr gesellschaftliche Wertschätzung von 
dualer Berufsbildung und eine bedarfsgenaue Gestaltung neuer Inhalte und Formate nutzen. 
Übergreifende Transformationsbewegungen gene rieren in den Berufsbildungssystemen 
neue Ansätze und initiieren eine nachhaltige Innovations kultur, die dabei hilft, die ökologi-
schen, sozialen und technologischen Herausforderungen zu bewältigen. Στο πρότυπο έργο GRÆDUCATION χρησιμο-

ποιούνται κυρίως δυο μετασχηματιστικά πα-
ραδείγματα για τον προσανατολισμό των συ-
στημάτων ΕΕΚ στην Ελλάδα και στη Γερμανία 
προς την κατεύθυνση των νέων προκλήσεων. 
Αυτές οι δυο μετασχηματιστικές διαστάσεις 
που αντανακλώνται στην ελληνογερμανική συ-
νεργασία, στο πλαίσιο του πρότυπου έργου 
ΕΕΚ, παρουσιάζονται συνοπτικά πιο κάτω και 
χαρακτηρίζουν τους διαφορετικούς άξονες 
δράσης που περιγράφονται στις διάφορες ενό-
τητες. 
 
Το μετασχηματιστικό παράδειγμα της 
ανάπτυξης των υπηρεσιών 
Η διεθνής συνεργασία στο πλαίσιο του έργου 
GRÆDUCATION για την ΕΕΚ δεν συνεπάγεται 
τη μεταφορά συγκεκριμένων μεθόδων που 
ακολουθούνται σε μια εθνική κουλτούρα ΕΕΚ 
σε μια άλλη εθνική κουλτούρα. Αν η ΕΕΚ θεω-
ρηθεί σαν ένα σύστημα παρεχόμενων υπηρε-
σιών, όπου οι πάροχοι των υπηρεσιών διαμορ-
φώνουν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο από 
κοινού με τους «πελάτες» (ελληνικοί και γερ-
μανικοί φορείς ΕΕΚ, καθηγητές και εκπαιδευό-
μενοι), τότε γίνεται σαφές ότι κατά πρώτον, 
πρόκειται για εντελώς νέα εκπαιδευτικά προ-
γράμματα και δεύτερον, δεν πρόκειται τόσο 
για τελικά προϊόντα όσο για δυναμικές διαδι-
κασίες διαρκώς προσαρμόσιμες στις εκάστοτε 
ανάγκες. Το έργο ακολουθεί μια συνδημιουρ-
γική, δυναμική προσέγγιση που αποσκοπεί 
αφενός στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών υπηρε-
σιών που ενσωματώνουν τις ανάγκες του πε-
λάτη μέσα από ανοικτές διαδικασίες παραγω-
γής καινοτομίας και αφετέρου στην παραγωγή 
κινήτρων μετασχηματισμού των συστημάτων 
ΕΕΚ αμφότερων των πλευρών σαν αποτέλεσμα 
της διαδικασίας παραγωγής καινοτομίας. Η 
διαδικασία διαλογικής συνεργασίας διευκολύ-

Silke Steinberg, Dr. Rüdiger Klatt, FIAP e.V. 
 

Μια νέα προσέγγιση στην επαγγελματική  
εκπαίδευση και κατάρτιση  
Διαχείριση καινοτομίας μέσα από την ελληνογερμανική συνεργασία στον τομέα της ΕΕΚ

νει την υπέρβαση των φραγμών αποδοχής και 
υιοθετεί στοιχεία ενός συστήματος λαμβάνο -
ντας υπόψη τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες 
της χώρας, τις γενικότερες συνθήκες και τα 
συστήματα αξιών της. 
Η προσέγγιση αυτή μπορεί να γίνει πιο σαφής 
με βάση το παράδειγμα της διττότητας της ΕΕΚ: 
Η γερμανική διττή επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση ως πρότυπο απότοκο μιας ιστο-
ρικής και πολιτισμικής εξέλιξης θεωρείται και 
σε άλλες χώρες ένα επιτυχημένο μοντέλο. Όταν 
όμως επιχειρηθεί η προβολή του σε άλλα συ-
στήματα και κουλτούρες ΕΕΚ (στην προκειμένη 
περίπτωση της Ελλάδας) προκύπτει μια σειρά 
από δυσκολίες. Το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελ-
λάδα, επί παραδείγματι, δυσχεραίνει τη σύναψη 
συμβάσεων απασχόλησης και εκπαίδευσης με-
ταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευόμενων όταν 
πρόκειται για νέες και νέους κάτω των 18 ετών. 
Η διάρθρωση των επιχειρήσεων και η ιστορική 
εξέλιξη της ΕΕΚ στην Ελλάδα οδηγεί σε μια δια-
φορετική κοινωνική οργάνωση των ελληνικών 
επιχειρήσεων. Οι ρυθμίσεις των συλλογικών 
συμβάσεων για την επιχειρησιακή και διεπιχει-
ρησιακή επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρ-
φωση καθώς και η συμμετοχή των κοινωνικών 
εταίρων –εργοδοτών, εργαζομένων και των εκ-
προσωπών τους – έχουν τελείως διαφορετικό 
υπόβαθρο. Πρόκειται, εν ολίγοις, για δύο συ-
στήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης με τελείως διαφορετικό θεσμικό πλαί-
σιο το καθένα. Τα ετερογενή πλαίσια απαιτούν 
την ανάπτυξη ενός αυτόνομου ελληνικού μο -
ντέλου διττής επαγγελματικής εκπαίδευσης, το 
οποίο πρέπει να αναπτυχθεί με βάση τις ήδη 
υφιστάμενες δομές.  
Σε αυτό το πλαίσιο, οι φορείς της γερμανικής 
διττής επαγγελματικής εκπαίδευσης με τη δική 
τους πείρα και γνώση μπορούν από κοινού με 
τους Έλληνες συναδέλφους τους να θέσουν σε 

Τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στην Ευρώπη και διεθνώς βρίσκονται αντιμέτωπα με τεράστιες πιέ-
σεις οφειλόμενες στην καινοτομία, για παράδειγμα από την αυξανόμενη ψηφιοποίηση αλλά και από νέες οικολογικές και κοινωνικές 
προκλήσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η οικονομική, κοινωνικο-πολιτισμική και τεχνολογική αλλαγή του κόσμου της 
εργασίας απαιτεί επίσης περισσότερη ευελιξία και ικανότητα μετασχηματισμού της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,  
καθώς οι ανάγκες εξειδίκευσης, αλλά και η κουλτούρα διδασκαλίας και μάθησης αποτελούν μέρος της αλλαγής αυτής. Το άρθρο αυτό 
ασχολείται με τη διαμόρφωση της αλλαγής. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, μέσα από συστηματικές προσεγγίσεις για μια 
ανατροφοδοτούμενη κουλτούρα καινοτομίας και υποστηρικτική διαχείριση της καινοτομίας, μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες 
που προσφέρει η αλλαγή για μεγαλύτερη κοινωνική αναγνώριση της αξίας της διττής επαγγελματικής εκπαίδευσης και για την προ-
σαρμογή της στις ανάγκες με νέα περιεχόμενα και νέες μορφές. Οι οριζόντιες μετασχηματιστικές κινήσεις γεννούν νέες προσεγγίσεις 
στα συστήματα ΕΕΚ και ενθαρρύνουν μία ανατροφοδοτούμενη κουλτούρα καινοτομίας, η οποία συμβάλλει στην αντιμετώπιση των  
οικολογικών, κοινωνικών και τεχνολογικών προκλήσεων.

κίνηση παλμούς καινοτομίας εντός του ελλη-
νικού συστήματος. Στο πρόγραμμα GRÆDU-
CATION ξεκίνησε κατ’ αρχάς από τη βάση προς 
τα πάνω μια συντονισμένη διαδικασία συζή-
τησης, μέσα από την οποία οι ελληνικοί φορείς, 
λαμβάνοντας υπόψη γερμανικές καλές πρα-
κτικές, ανέπτυξαν προσεγγίσεις για μετασχη-
ματισμούς εντός του συστήματός τους για τη 
βελτίωση της ΕΕΚ στην Ελλάδα. Μέσα από μια 
συνεργασία βασιζόμενη στον διάλογο μεταξύ 
Ελλήνων και Γερμανών εμπειρογνωμόνων, οι 
προσεγγίσεις αυτές μετουσιώθηκαν σε δυνητι-
κές δράσεις, οι οποίες ήδη βρίσκουν εφαρμογή 
στο πρόγραμμα, ενώ ταυτόχρονα υπόκεινται 
σε διαρκή αναθεώρηση και προσαρμογή.  
Ένα παράδειγμα είναι ο εκσυγχρονισμός του 
ελληνικού επαγγελματικού περιγράμματος της 
ειδικότητας του «τεχνίτη ηλεκτρολογικών ερ-
γασιών» μέσα από το πρόγραμμα GRÆDUCA-
TION και η μετεξέλιξή του σε τομείς εξειδίκευ-
σης στις πράσινες τεχνολογίες (ηλιακή και 
αιολική τεχνολογία, ψύξη-κλιματισμός, έξυπνο 
σπίτι, ενεργειακή αποδοτικότητα). Η εκπαί-
δευση, η οποία πλέον προσφέρεται από τον 
ΟΑΕΔ σε όλη την Ελλάδα, διαφέρει από την 
προηγούμενη που παρεχόταν στη χώρα, αλλά 
από πολλές πλευρές ξεπερνά και την αντί-
στοιχη στη Γερμανία. Πρόκειται για μια νεο-
δημιουργηθείσα εκπαιδευτική υπηρεσία, για 
την ανάπτυξη της οποίας Έλληνες και Γερμανοί 
ειδικοί στον τομέα της ΕΕΚ χρειάστηκε να προ-
χωρήσουν πέρα από τα συνηθισμένα. 
 
Οι αποκεντρωμένες, ανοικτές διαδικασίες ορ-
γάνωσης και καινοτομίας, η συνεργασία και ο 
διαμοιρασμός της γνώσης μέσω δικτύων που 
περιγράφονται εδώ, αποτελούν παραδείγματα 
δημιουργίας σύγχρονης κοινωνικής προστιθέ-
μενης αξίας. Είναι μια ευκαιρία για τη διαχεί-
ριση της καινοτομίας στα συστήματα ΕΕΚ και 
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zen, um die ökologischen und sozialen He-
rausforderungen in modernen Gesellschaften 
zu bewältigen, darf es nicht primär um das 
Digitale, die Technologie gehen, sondern um 
den Menschen und die Rolle, die wir in einer 
zunehmend digitalisierten Welt spielen wol-
len. Es geht um die Nutzung der Technologie 
für die Verbesserung der Rahmenbedingun-
gen, in denen wir leben. 
 
Die deutsch-griechische Berufsbildungszu-
sammenarbeit im Projekt diskutiert Digitali-
sierung auf zwei Ebenen: Im Bereich der „grü-
nen“ Technologien geht es zunächst um die 
Möglichkeit Digitalisierung zu nutzen, um all-
tägliches Leben klimafreundlicher zu gestal-
ten. Über die regenerativen Energien hinaus 
stand insbesondere für die Arbeit am neuen 
Curriculum für die Elektrofachkraft das Thema 
KNX/Smart Home im Zentrum. Intelligente, 
digitale Technologien ermöglichen es bei-
spielsweise Wohnen energieeffizienter und 
klimafreundlicher zu gestalten. In einem ein-
wöchigen Workshop arbeiteten im Projekt 
griechische und deutsche Dozenten an Mög-
lichkeiten Smart Skills in ihren Unterricht ein-
zubinden, die Auszubildenden über die Arbeit 
mit der interessanten Technologie für das 
Thema Energieeffizienz zu sensibilisieren und 
den Identifikationsgrad mit dem neu entste-
henden, zukunftsorientierten Berufsprofil zu 
erhöhen. 
 
In den Workshops wurden ebenfalls die Po-
tenziale der Digitalisierung für die Gestaltung 
von Lernprozessen sowohl im Unterricht als 
auch in der Berufsorientierung diskutiert, mo-
delliert und teilweise erprobt. Durch die Ver-
netzung mit anderen Projekten wurde hier 
ein Schwerpunkt auf Immersion, d.h. auf die 
Einbeziehung virtueller Realitäten in den Lern-
prozess gelegt. So erprobten beispielsweise 
Lehrer und Schüler bei Berufsorientierungs-
events in Athen und Thessaloniki virtuell die 
Arbeit auf einem Windkraftrad über dem Meer. 
In der gemeinsamen Analyse und Evaluation 
des Instrumentes konnte ein Ansatz zur Nut-
zung von Immersion in der Berufsbildung ent-
wickelt werden, der für die weitere Projektent -
wicklung in Griechenland und in Deutschland 
genutzt wird. Dieser Ansatz bezieht sich im 
Wesentlichen auf drei Bereiche des Einsatzes 
von VR: er zielt auf eine Verbesserung erlernter 
Fertigkeiten, eine Vertiefung von Erfahrungs-
dimensionen und auf Vernetzung. 
Im Gegensatz zu einer eher traditionellen 
Sicht auf das Lernen, in der das Gehirn als 
eine Art abstrakter Informationsspeicher ge-
sehen wird, gehen wir heute davon aus, dass 

unsere Repräsentation von Objekten und Er-
eignissen in engem Zusammenhang mit den 
Handlungsmöglichkeiten stehen, die sich da-
mit verbinden. Vor allem in Embodied Mind-
Ansätzen werden Denk- und Lernprozesse 
über die Wechselwirkung von Kognition, Sen-
sorik und Motorik erklärt. Die virtuelle Realität 
bietet die Möglichkeit diese Dimensionen für 
einen gesteuerten Lernprozess zu nutzen.  
Gerade in Bezug auf innovative Technologien 
stehen den Berufsschulen und auch den Un-
ternehmen in Griechenland, aber auch in 
Deutschland oft nicht die Infrastrukturen zur 
Verfügung, die sich die Lehrer und Ausbilder 
wünschen würden, um den Auszubildenden 
in komplexen technischen Lösungen zu schu-
len. Hier bietet die Virtualisierung von Maschi-
nen, Anlagen und Apparaturen einen enor-
men Vorteil. Auch ohne die Anschaffung der 
kostspieligen Technologie können die drei 
Lernebenen Kognition, Sensorik und Motorik 
im virtuellen Raum verknüpft werden. Es ist 
ein weiterer Vorteil der virtuellen Infrastruktur, 
dass ein barrierefreies Lernen, ohne die Angst 
hochwertige Technologie zu beschädigen, 
möglich ist. Der Lernende arbeitet zudem in 
seinem Tempo, wiederholt Übungen so oft es 
nötig ist und wird durch seinen Trainer indi-
viduell unterstützt (der Einsatz von Schweiß-
simulatoren ist hier ein gutes Best-Practice).  
 
Der virtuelle Raum ermöglicht Erfahrungen, 
die gerade im Bereich Green-Tec schwer zu 
vermitteln sind. Es sind immersive Lernpro-
zesse, in denen der Lernende, unterstützt 
durch digitale Technologie, teilweise über 
seine Fähigkeiten hinaus geht und so präziser 
und störungsfreier arbeitet. Der Lernprozess 
wird optimiert. Ein weiterer Aspekt für den 
Einsatz virtueller Anwendung ist die Vernet-
zung von Lernorten in Hinblick auf die Lern-
orte in Schulen und Betrieben, aber auch in 
Hinblick auf die Zusammenarbeit mit anderen 
Schulen und internationalen Partnern. Für die 
Arbeit im Projekt definieren die Lehrer drei 
Handlungsebenen für die weitere Entwick-
lung: Berufsorientierung durch VR-Anwen-
dung, Virtualisierung innovativer Technolo-
gien als Kompensation fehlender technischer 
Infrastruktur, Zusammenarbeit von Lehrern, 
Ausbildern und Auszubildenden im virtuellen 
Raum. 
Innerhalb des Transformationsparadigmas 
der Digitalisierung definiert sich die deutsch-
griechische Berufsbildungszusammenarbeit 
immer mehr als Dialog auf Augenhöhe. Nur 
so können beide Berufsbildungssysteme von 
den sich vollziehenden Innovationsprozessen 
profitieren.

die nun in ganz Griechenland über den OAED 
angeboten wird unterscheidet sich von ihrem 
Vorläufer, aber auch vom Äquivalent in 
Deutschland, geht in vielen Aspekten darüber 
hinaus. Sie ist ein neu entstandener Bildungs-
service für dessen Entwicklung sowohl die 
griechischen als auch die deutschen Berufs-
bildner über das für sie Gewohnte hinausge-
hen mussten. 
 
Die hier beschriebenen dezentralisierten, of-
fenen Organisations- und Innovationspro-
zesse,  Kollaboration und das Teilen von Wis-
sen in Netzwerken gelten als Paradigmen 
moderner, gesellschaftlicher Wertschöpfung. 
Sie sind eine Chance für das Innovationsma-
nagement in Berufsbildungssystemen und 
werden im Projekt im Begriff der Co-Kreation 
konzeptualisiert. Co-kreative Entwicklung be-
deutet immer auch Relativierung tradierter 
Werte und Haltungen auf allen Seiten. Im 
deutsch-griechischen Dialog geht es darum, 
dass griechische Akteure Aspekte ihres Be-
rufsbildungssystems neu denken, aber auch 
darum, dass deutsche Partner sich von deut-
schen Modellen lösen und Aspekte der deut-
schen Berufsbildung vor dem Hintergrund 
griechischer Rahmenbedingungen denken. 
Dadurch entsteht ein ganz neuer Ansatz, in-
nerhalb dessen über innovative Bildungs-
dienstleistungen Wissen, Erfahrungen und 
Know-how geteilt wird. Im Projekt sind Ergeb-
nisse beispielsweise neue „grüne“ Berufspro-
file, Kompetenzentwicklung im Bereich der 
Soft Skills für Berufsbildner und der Aufbau 
einer Plattform zum Austausch zwischen Un-
ternehmen, berufsbildenden Institutionen 
und allgemeinbildenden Schulen, die Aspekte 
wie lernortübergreifende Zusammenarbeit in 
der Ausbildung oder marktorientierte beruf-
liche Orientierung erst möglich macht. Der 
Kollaborationsprozess ermöglicht sowohl den 
griechischen als auch den deutschen Partnern 
die Reflexion bestehender Systeme und deren 
Transformation. Das Paradigma moderner 
Dienstleistungsentwicklung unterstützt somit 
die notwendige Transformation bestehender 
Berufsbildungssysteme. 
 
Transformationsparadigma  
Digitalisierung 
Digitaler Wandel verändert unsere zeitlichen 
und räumlichen Erfahrungen, in allen Berei-
chen des modernen Lebens und Arbeitens. 
Neue Technologien schaffen neue Bezüge zur 
Welt und haben erheblichen Einfluss auf Ar-
beitsstrukturen, sie geben uns Möglichkeiten, 
die unsere bisherigen Fähigkeiten überstei-
gen. Möchte man diesen Wandel positiv nut-

προσδιορίζεται εννοιολογικά στο πλαίσιο του 
προγράμματος με τον όρο «συνδημιουργία» 
(co-creation). Η συνδημιουργική ανάπτυξη συ-
νεπάγεται πάντα και σχετικοποίηση παγιωμέ-
νων αξιών και στάσεων από όλες τις πλευρές. 
Στον ελληνογερμανικό διάλογο αφορά την 
επανεξέταση πτυχών του ελληνικού συστήμα-
τος ΕΕΚ από τους ελληνικούς φορείς, αλλά και 
την αποδέσμευση των Γερμανών εταίρων από 
τα γερμανικά μοντέλα και τη θεώρηση της γερ-
μανικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης μέσα από το πρίσμα των ελληνικών 
δεδομένων. Έτσι προκύπτει μια εντελώς νέα 
προσέγγιση που συνδυάζει καινοτόμες εκπαι-
δευτικές υπηρεσίες, γνώσεις, εμπειρίες και τε-
χνογνωσία. Στο πλαίσιο του προγράμματος, 
για παράδειγμα, τα νέα «πράσινα» επαγγελμα-
τικά περιγράμματα, η ανάπτυξη ικανοτήτων 
στον τομέα των soft skills για τους παρόχους 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και η δημιουργία 
μιας πλατφόρμας για την ανταλλαγή μεταξύ 
των επιχειρήσεων, των φορέων ΕΕΚ και των 
σχολείων γενικής εκπαίδευσης, είναι ορισμένα 
αποτελέσματα που καθιστούν δυνατή τη συ-
νεργασία στην επαγγελματική εκπαίδευση ανε-
ξάρτητα από χώρους μάθησης ή τον επαγγελ-
ματικό προσανατολισμό με γνώμονα τις ανά- 
γκες της αγοράς. Η διαδικασία συνεργασίας 
παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους Έλληνες 
όσο και στους Γερμανούς εταίρους να αναστο-
χαστούν πάνω στα υφιστάμενα συστήματα και 
τον μετασχηματισμό τους. Το παράδειγμα της 
ανάπτυξης σύγχρονων υπηρεσιών στηρίζει 
επομένως τον αναγκαίο μετασχηματισμό των 
υφιστάμενων συστημάτων ΕΕΚ. 
 
Το μετασχηματιστικό παράδειγμα της 
ψηφιοποίησης 
Η ψηφιακή αλλαγή μεταβάλλει τις χρονικές και 
χωρικές εμπειρίες μας σε όλους τους τομείς 
του σύγχρονου ιδιωτικού και επαγγελματικού 
βίου. Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν νέους 
συσχετισμούς με τον κόσμο και έχουν ουσια-
στική επίδραση στις εργασιακές δομές, παρέ-
χοντάς μας δυνατότητες να ξεπεράσουμε τις 
έως τώρα αποκτηθείσες ικανότητές μας. Εάν 
θέλει κανείς να αξιοποιήσει θετικά αυτή την 
αλλαγή για να αντιμετωπίσει τις οικολογικές 
και κοινωνικές προκλήσεις των σύγχρονων κοι-
νωνιών, δεν θα πρέπει να σταθεί κατ’ αρχήν 
στο ψηφιακό, στην τεχνολογία, αλλά στον άν-
θρωπο και στον ρόλο που θέλει να διαδραμα-
τίσει σε έναν κόσμο αυξανόμενης ψηφιοποί-
ησης. Το ζητούμενο είναι λοιπόν η αξιοποίηση 
της τεχνολογίας για τη βελτίωση των συνθη-
κών στις οποίες ζούμε. 
Η ελληνογερμανική συνεργασία στο πλαίσιο 
του προγράμματος για την ΕΕΚ ασχολείται με 
την ψηφιοποίηση σε δυο επίπεδα: Στον τομέα 

των πράσινων τεχνολογιών αφορά καταρχάς 
τη δυνατότητα αξιοποίησης της ψηφιοποίησης 
με σκοπό τη φιλικότερη προς το κλίμα δια-
μόρφωση της καθημερινής ζωής. Πέρα από 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ανάπτυξη 
του νέου προγράμματος σπουδών για την ει-
δικότητα του τεχνίτη ηλεκτρολογικών εργα-
σιών επικεντρώθηκε κυρίως στο θέμα KNX / 
έξυπνο σπίτι. Οι έξυπνες, ψηφιακές τεχνολογίες 
παρέχουν δυνατότητες για κατοικίες ενεργει-
ακά πιο αποδοτικές και φιλικότερες προς το 
κλίμα. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι Έλ-
ληνες και Γερμανοί καθηγητές πραγματοποί-
ησαν ένα εργαστήριο διάρκειας μιας εβδομά-
δας όπου ασχολήθηκαν με τις δυνατότητες 
ένταξης των smart skills στο μάθημά τους, 
ευαισθητοποίησης των εκπαιδευόμενων σχε-
τικά με την ενασχόληση με την ενδιαφέρουσα 
τεχνολογία της ενεργειακής αποδοτικότητας 
και αύξησης του βαθμού ταύτισης με το νεο-
σύστατο επαγγελματικό περίγραμμα που πα-
ρουσιάζει μεγάλες προοπτικές για το μέλλον. 
 
Τα εργαστήρια περιλάμβαναν επίσης τη με-
λέτη, μοντελοποίηση και μερική δοκιμή των 
δυνατοτήτων της ψηφιοποίησης για τη δια-
μόρφωση διαδικασιών μάθησης στο πλαίσιο 
του μαθήματος αλλά και του επαγγελματικού 
προσανατολισμού. Μέσω της διασύνδεσης με 
άλλα προγράμματα, επικεντρώθηκαν στην 
«εμβύθιση» (immersion) δηλ. στην ένταξη της 
εικονικής πραγματικότητας στη μαθησιακή 
διαδικασία. Έτσι, σε εκδηλώσεις επαγγελμα -
τικού προσανατολισμού που πραγματοποι-
ήθηκαν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, 
καθη γητές και εκπαιδευόμενοι έκαναν, για πα-
ράδειγμα, εικονική δοκιμή της εργασίας στην 
πλατφόρμα ανεμογεννήτριας πάνω από τη θά-
λασσα. Μέσα από την από κοινού ανάλυση και 
αξιολόγηση του εργαλείου αυτού αναπτύχθηκε 
μια προσέγγιση για την εφαρμογή της εμβύ-
θισης στην ΕΕΚ, η οποία θα αξιοποιηθεί για 
την περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος 
στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Η προσέγγιση 
αυτή αναφέρεται ουσιαστικά σε τρεις τομείς 
χρήσης της εικονικής πραγματικότητας: απο-
σκοπεί στη βελτίωση των διδασκόμενων δε-
ξιοτήτων, στην εμβάθυνση των βιωματικών 
στοιχείων και στη δικτύωση. 
Σε αντίθεση με την περισσότερο παραδοσιακή 
προσέγγιση της μάθησης, στην οποία ο νους 
θεωρείται ένα είδος αφηρημένου φορέα απο-
θήκευσης πληροφοριών, σήμερα επικρατεί η 
άποψη ότι ο τρόπος με τον οποίο αναπαρι-
στούμε αντικείμενα και γεγονότα συνδέεται 
στενά με τις συνδεόμενες με αυτά δυνατότητες 
δράσης. Ειδικότερα στις προσεγγίσεις embo-
died mind, οι διαδικασίες σκέψης και μάθησης 
εξηγούνται μέσω της αλληλεπίδρασης της νόη-

σης, της αίσθησης και της κίνησης. Η εικονική 
πραγματικότητα προσφέρει τη δυνατότητα 
αξιοποίησης αυτών των διαστάσεων στο πλαί-
σιο μιας κατευθυνόμενης μαθησιακής διαδι-
κασίας.  
Ιδιαίτερα όσον αφορά τις καινοτόμες τεχνο-
λογίες, οι επαγγελματικές σχολές καθώς και οι 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα αλλά και στη Γερ-
μανία συχνά δεν έχουν στη διάθεσή τους τις 
δομές που θα επιθυμούσαν οι καθηγητές και 
οι εκπαιδευτές προκειμένου να δείξουν στους 
εκπαιδευόμενους πολύπλοκες τεχνικές λύσεις. 
Στην περίπτωση αυτή η εικονοποίηση μηχα-
νημάτων, εγκαταστάσεων και μηχανισμών 
προσφέρει ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Ακόμα 
και χωρίς την απόκτηση της δαπανηρής τε-
χνολογίας, τα τρία μαθησιακά επίπεδα – 
νόηση, αίσθηση και κίνηση – μπορούν να συν-
δυαστούν στον εικονικό χώρο. Ένα επιπλέον 
πλεονέκτημα των εικονικών υποδομών συνί-
σταται στην ανεμπόδιστη μάθηση, χωρίς φόβο 
ότι μπορεί να προκληθεί ζημιά σε δομές υψη-
λής τεχνολογίας. Ο εκπαιδευόμενος εργάζεται 
με τους δικούς του ρυθμούς, επαναλαμβάνει 
τις ασκήσεις όσες φορές χρειάζεται και έχει 
ατομική υποστήριξη από τον εκπαιδευτή του 
(μια καλή πρακτική σε αυτό το πλαίσιο είναι η 
χρήση προσομοιωτών για εργασίες συγκόλλη-
σης). Ο εικονικός χώρος προσφέρει βιωματικές 
δυνατότητες οι οποίες ειδικά στον τομέα των 
πράσινων τεχνολογιών είναι δύσκολο να με-
ταδοθούν.  
Πρόκειται για μαθησιακές διαδικασίες εμβύ-
θισης κατά τις οποίες ο εκπαιδευόμενος, υπο-
στηριζόμενος από ψηφιακές τεχνολογίες, μπο-
ρεί εν μέρει να ξεπεράσει τις δυνατότητές του 
και να εργαστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια και 
απερίσπαστος. Έτσι βελτιστοποιείται η μαθη-
σιακή διαδικασία. Μια άλλη πτυχή της χρήσης 
εικονικών μέσων είναι η διασύνδεση τόπων μά-
θησης όσον αφορά τους χώρους στις σχολές 
και τις επιχειρήσεις, αλλά και τη συνεργασία 
με άλλες σχολές και διεθνείς εταίρους. Για το 
έργο στο πλαίσιο του προγράμματος, οι κα-
θηγητές εντοπίζουν τρία επίπεδα δράσης για 
περαιτέρω ανάπτυξη: τον επαγγελματικό προ-
σανατολισμό με την εφαρμογή εικονικής πραγ-
ματικότητας, την εικονοποίηση καινοτόμων 
τεχνολογιών σαν αντιστάθμισμα για τυχόν ελ-
λιπείς τεχνικές υποδομές, τη συνεργασία κα-
θηγητή, εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου στον 
εικονικό χώρο. 
Το μετασχηματιστικό παράδειγμα της ψηφιο-
ποίησης αναδεικνύει την ελληνογερμανική συ-
νεργασία στο πεδίο της ΕΕΚ ολοένα και περισ-
σότερο ως συνεργασία επί ίσοις όροις. Μόνο 
έτσι μπορούν να επωφεληθούν τα συστήματα 
ΕΕΚ των δυο χωρών από τις εξελισσόμενες δια-
δικασίες καινοτομίας. 

Steinberg, Klatt | Berufsbildung reloaded
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Bereits 2012 hat das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) ein erstes Kooperationsabkommen (sog. 
Memorandum of Understanding – MoU) mit dem griechi -
schen Bildungsministerium unterzeichnet und damit den 
Startschuss für das mit 1,5 Mio. Euro von deutscher Seite 
finanzierte Pilotprojekt „MENDI“ gegeben. Dabei handelte 
es sich um eine praxisorientierte Ausbildung in den Berufen 
Koch, Restaurantfachkraft und Hotelfachkraft im Zeitraum 
2013 bis 2018. Neben dem BMBF erfolgte die Förderung 
durch die DEKRA Akademie, den Robinson Club und die 
TU Berlin. Partner vor Ort in Athen war die deutsch-grie-
chische Außenhandelskammer (AHK), die die Projekte sehr 
eng begleitete und darüber hinaus im Bereich der dualen 
beruflichen Ausbildung ein sehr wichtiger Partner ist.  
Weitere Akteure im Bereich der dualen Berufsausbildung 
sind die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), die einen „Arbeits-
kreis Bildung und Beschäftigung“ eingerichtet hat, in dem 
viele relevante griechischen Akteure zusammentreffen. 
Ebenfalls aktiv sind u.a. das Goethe-Institut, die Deutsche 
Schule Athen und die Deutsche Schule Thessaloniki, die 
Deutsch-Griechische Versammlung (DGV), die Kontaktper-
son für das Auslandsschulwesen, der DAAD und deutsche 
Unternehmen in Griechenland. Zusammen mit dem DGB 
wurde das vom BMBF geförderte Projekt Unions4VET durch-
geführt. Daneben gibt es noch weitere bilaterale Aktivitäten 
des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB).  
 
Das Forschungsinstitut FIAP e.V. in Gelsenkirchen führt seit 
September 2017 das Projekt GRÆDUCATION durch. Im Rah-
men dessen wird versucht mit einem Ansatz der interakti-
ven Entwicklung von Bildungsdienstleistungen Innovati-
onsimpulse für das griechische Berufsbildungssystem 
co-kreativ mit griechischen und deutschen Akteuren zu ent-
wickeln und umzusetzen. Ein Ansatz der konsequent in-
nerhalb des griechischen Systems, vor allem im Bereich 
der „grünen“ Berufe, neue Perspektiven schafft.  

Doris Tippmann, Sachbearbeiterin Wirtschaft und Soziales der Deutschen Botschaft Athen 
Andreas Kehrbach, Leiter Arbeit, Gesundheit und Soziales der Deutschen Botschaft Athen 
 

Der Runde Tisch an der Botschaft Athen  
Deutsch-griechische Kooperation im Bereich der dualen Berufsausbildung

Eine wichtige Rolle für die deutsche und die griechische 
Seite hat die AHK Athen inne, die in der Nachfolge von 
MENDI ein eigenes Ausbildungsprojekt entwickelt hat und 
zusammen mit dem Projektträger DLR die Projektorgani-
sation betreut. Auch im Projekt GRÆDUCATION übernimmt 
sie wichtige unterstützende Funktionen. 
Mit diesem umfassenden Kooperationsangebot von deut-
scher Seite wurde allerdings schnell klar, dass begleitend 
zu dem eigentlichen Umsetzungsauftrag auch Netzwerkar-
beit notwendig ist. Griechenland ist anders als Deutschland 
ein Zentralstaat. Die vielfältigen Angebote aus Deutschland 
können daher auch verwirrend wirken und es besteht bei 
den griechischen Partnern der Bedarf nach klaren Ansprech-
partnern für das Thema. Die Botschaft hat stets Kontakt zu 
allen Beteiligten gehalten, es fehlten der Deutschen Bot-
schaft Athen und den deutschen Akteuren jedoch vor 2016 
eine Gesamtkoordinierung und ein Gesamtüberblick. Die 
Frage war, wie kann man die Aktivitäten bündeln und allen 
zu einem besseren Überblick verhelfen. Angeregt durch den 
Austausch mit GOVET auf dem Sozialreferentenseminar in 
Berlin, hat die Botschaft den Prozess eines Runden Tisches 
zusammen mit der AHK auf den Weg gebracht.  
Die Einführung eines „Runden Tisches zur dualen Ausbil-
dung“ hat sich als wichtiger Schritt erwiesen und ist inzwi-
schen ein gut angenommenes Kommunikationsinstrument. 
Zu unserem ersten Treffen im Oktober 2016 haben wir alle 
deutschen Akteure eingeladen, von denen wir wussten, dass 
sie in Griechenland bereits Projekte durchführen oder neue 
Projekte planen. Es ging bei dem ersten Treffen zunächst 
darum, sich kennenzulernen, sich auszutauschen, Gemein-
samkeiten zu entdecken, Synergien zu identifizieren und 
von bis zu diesem Zeitpunkt für uns unbekannten weiteren 
deutschen Akteuren zu erfahren. Trotz der Unterschiedlich-
keit der einzelnen Projekte was Budget, Dauer, Ziel, Perso-
nalausstattung, Hintergrund und Präsens in Griechenland 
betrifft, ergab sich eine Gemeinsamkeit: Es sind deutsch-

Η Γερμανία έχει μια μακρόχρονη, επιτυχημένη 
παράδοση στον τομέα της διττής επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης. Η μεταφορά της εμπει-
ρίας σε αυτόν τον τομέα και η συνεργασία με 
άλλα κράτη, είναι, επομένως, θετικές πρακτι-
κές. Η ελληνογερμανική συνεργασία στον το-
μέα της διττής επαγγελματικής εκπαίδευσης 
έχει παράδοση με τις Επαγγελματικές Σχολές 
(ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ να στηρίζουν, εδώ και δε-
καετίες, τα βασικά σημεία του προγράμματός 
τους στα γερμανικά πρότυπα. Στο πεδίο αυτό 
δραστηριοποιούνται πολυάριθμοι γερμανικοί 
οργανισμοί με ποικίλες πρωτοβουλίες. Ήδη, 
το 2012, η υπογραφή του πρώτου μνημονίου 
συνεργασίας (MoU), μεταξύ του Ομοσπονδια-
κού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας (BMBF) 
και του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, σή-
μανε την έναρξη του πιλοτικού προγράμμα-
τος MENDI, που χρηματοδοτήθηκε με 1,5 
εκατ. ευρώ από τη γερμανική πλευρά. Το πρό-
γραμμα αφορούσε την πρακτική εκπαίδευση 
στις ειδικότητες «Μάγειρας/Μαγείρισσα», «Ει-
δικός εστιατορίου» και «Ξενοδοχοϋπάλλη-
λος», κατά το διάστημα 2013-2018. Εκτός του 
Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και 
Έρευνας, το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από 
την DEKRA Akademie, το Robinson Club και 
το Πολυτεχνείο του Βερολίνου. Συνεχή υπο-
στήριξη παρείχε στο πρόγραμμα και το Ελ-
ληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο στην Αθήνα, το οποίο αποτελεί 
γενικότερα σημαντικό εταίρο στον τομέα της 
διττής επαγγελματικής εκπαίδευσης.  
 
Άλλοι φορείς που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της διττής επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης είναι το Ίδρυμα Friedrich Ebert (FES), που 
έχει δημιουργήσει μια Ομάδα Εργασίας για 
την Εκπαίδευση και την Απασχόληση, στην 
οποία συμμετέχουν πολλοί εκπρόσωποι ση-
μαντικών ελληνικών φορέων, το Ινστιτούτο 
Γκαίτε, η Γερμανική Σχολή Αθηνών και Θεσ-
σαλονίκης, η Ελληνογερμανική Συνέλευση, ο 
γερμανικός σύνδεσμος επικοινωνίας για τα 
Σχολεία του Εξωτερικού, η Γερμανική Υπηρε-

Doris Tippmann, Andreas Kehrbach 
 

Η στρογγυλή τράπεζα για τη διττή επαγγελματική 
εκπαίδευση στη Γερμανική Πρεσβεία στην Αθήνα 
Ελληνογερμανική συνεργασία στον τομέα της διττής επαγγελματικής εκπαίδευσης

σία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), καθώς 
και γερμανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Το 
πρόγραμμα Unions4VET υλοποιήθηκε σε συ-
νεργασία με τη γερμανική Συνομοσπονδία 
Συνδικάτων (DGB) και με χρηματοδότηση από 
το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και 
Έρευνας. Επιπλέον, αναπτύσσονται δράσεις 
σε διμερές επίπεδο από το Ομοσπονδιακό Ιν-
στιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (BIBB). 
Από τον Σεπτέμβριο του 2017 το ερευνητικό 
ινστιτούτο FIAP στο Γκελζενκίρχεν υλοποιεί 
το πρόγραμμα GRÆDUCATION. Το πρόγραμ -
μα ακολουθεί μια προσέγγιση διαλογικής 
ανάπτυξης εκπαιδευτικών υπηρεσιών απο-
σκοπώντας στην ανάπτυξη και υλοποίηση 
καινο τόμων πρωτοβουλιών για το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα μέσα από μια «συνδη-
μιουργική» συνεργασία, μεταξύ ελληνικών και 
γερμανικών φορέων. Πρόκειται για μια προ-
σέγγιση που δημιουργεί, σαφώς, νέες προ-
οπτικές στο ελληνικό σύστ ημα, κυρίως στον 
τομέα των «πράσινων» επαγγελμάτων.  
Σημαντικό ρόλο τόσο για τη γερμανική όσο 
και την ελληνική πλευρά διαδραματίζει το  Ελ-
ληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι-
μελητήριο, το οποίο, μετά την ολοκλήρωση 
του προγράμματος MENDI, ανέπτυξε ένα πρό-
γραμμα κατάρτισης και έχει αναλάβει την ορ-
γάνωσή του μαζί με το γερμανικό Κέντρο 
Αερο διαστημικής (DLR). Εξίσου σημαντικό 
υποστηρικτικό ρόλο έχει το Ελληνογερμανικό 
Επιμελητήριο και στο έργο GRÆDUCATION. 
 
Δεδομένου του εύρους των προσφερόμενων 
δυνατοτήτων συνεργασίας από γερμανικής 
πλευράς κατέστη, σύντομα, σαφές, ότι πα-
ράλληλα με την υλοποίηση έργων απαιτούν-
ται και ενέργειες δικτύωσης. Η Ελλάδα, αντί-
θετα από τη Γερμανία, έχει κεντρική διοίκηση. 
Ενδέχεται να προκληθεί σύγχυση σχετικά με 
τα πολυάριθμα προγράμματα που προσφέ-
ρονται από τη γερμανική πλευρά και επομέ-
νως είναι ανάγκη να υπάρχουν σαφώς  
καθορισμένοι υπεύθυνοι για την 

Deutschland hat eine lange und erfolgreiche Tradition im Bereich der dualen beruflichen Ausbildung. Daher liegt 

es nah, diese Erfahrungen weiterzugeben und sich mit andern Ländern auszutauschen. Die deutsch-griechische 

Kooperation im Bereich der dualen Berufsausbildung hat Tradition. Mit den EPAS-Berufsschulen der griechischen 

Arbeitsverwaltung OAED besteht bereits seit Jahrzehnten ein in Grundzügen an das deutsche Modell angelehntes 

Angebot. Unterschiedliche deutsche Akteure sind in diesem Feld mit vielfältigen Initiativen unterwegs. 

Besuch des deutschen Parlamentarischen Staats -

sekretärs Thomas Rachel bei der ICON GROUP in 

Athen, 19. Juli 2018. 

Επίσκεψη του κοινοβουλευτικού υφυπουργού κ. Ράχελ 

στην Αθήνα τον Ιούλιο του 2018.

Runder Tisch zur dualen Berufsausbildung im Juni 2018. 

Στρογγυλή τράπεζα για τη διττή επαγγελματική εκπαίδευση 

τον Ιούνιο του 2018.

επικοινωνία με την ελληνική πλευρά σχετικά 
με το συγκεκριμένο θέμα. Η Πρεσβεία διατη-
ρούσε πάντα επαφή με όλους τους εμπλεκό-
μενους, ωστόσο, πριν από το 2016, δεν 
υπήρχε ένας συνολικός συντονισμός και μια 
συνολική εποπτεία  μεταξύ της Γερμανικής 
Πρεσβείας και των λοιπών γερμανικών φο-
ρέων. Έτσι, τέθηκε το ερώτημα, πώς θα μπο-
ρούσαν να συγκεντρωθούν οι δράσεις με 
τρόπο, ώστε να έχουν όλοι μια καλύτερη ει-
κόνα. Η επαφή με το GOVET (Γερμανικό Γρα-
φείο Διεθνούς Συνεργασίας στην Επαγγελμα-
τική Εκπαίδευση και Κατάρτιση), στο πλαίσιο 
του σεμιναρίου για συμβούλους κοινωνικών 
υποθέσεων στο Βερολίνο, υπήρξε η αφετηρία 
για τη δημιουργία της Στρογγυλής Τράπεζας 
από την Πρεσβεία, σε συνεργασία με το Ελ-
ληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο.  
 
Η δημιουργία μιας «Στρογγυλής Τράπεζας για 
τη διττή επαγγελματική εκπαίδευση» ήταν 
ένα σημαντικό βήμα και αποτελεί πλέον ανα-
γνωρισμένο μέσο διαλόγου. Στην πρώτη μας 
συνάντηση, τον Οκτώβριο του 2016, προσκα-
λέσαμε όλους τους γερμανικούς φορείς που 
γνωρίζαμε, ότι υλοποιούσαν ή προγραμμάτι-
ζαν την υλοποίηση έργων στην Ελλάδα. Σκο-
πός της πρώτης συνάντησης ήταν καταρχάς 
η γνωριμία, η ανταλλαγή απόψεων, ο εντοπι-
σμός κοινών σημείων και ο προσδιορισμός 
συνεργειών, αλλά και η ενημέρωσή μας σχε-
τικά με άλλους σχετικούς γερμανικούς φορείς, 
έως τότε, άγνωστους σε εμάς. Παρά τις δια-
φορές μεταξύ των μεμονωμένων έργων, όσον 
αφορά τον προϋπολογισμό, τη διάρκεια, τον 
σκοπό, το προσωπικό, το γενικότερο πλαίσιο 
και την παρουσία στην Ελλάδα, υπάρχει ένα 
κοινό σημείο: πρόκειται για ελληνογερμανικά 
προγράμματα που εντάσσονται στο ελληνικό 
νομοθετικό πλαίσιο και βασίζονται στη συ-
νεργασία με την ελληνική πλευρά.  
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Tippmann, Kehrbach | Η στρογγυλή τράπεζα για τη διττή επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανική Πρεσβεία στην Αθήνα

Για να έχουν όλοι οι φορείς τον ίδιο βαθμό 
πληροφόρησης, ζητήσαμε να συμπληρώσουν 
ένα πολυσέλιδο έντυπο, όπου περιγράφονταν 
με σαφήνεια τα μεμονωμένα έργα. Η κατα-
γραφή αυτών των στοιχείων αποδείχθηκε 
πολύ χρήσιμη.  
 
Μερικές πληροφορίες για την καλύτερη 
κατανόηση του πλαισίου στην Ελλάδα:  
το διττό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης, με το οποίο παρέχεται πρακτική κατάρ-
τιση, δεν είναι κατ’ αρχήν άγνωστο στην Ελ-
λάδα, βασίζεται όμως σε διαφορετικές δομές 
από ότι στη Γερμανία. Η επιλογή των εκπαι-
δευόμενων από τον εργοδότη, ένα ποιοτικό 
πλάνο εκπαίδευσης στην επιχείρηση, η αμει-
βόμενη απασχόληση των εκπαιδευόμενων πέ-
ραν της απλής πρακτικής άσκησης, συμπερι-
λαμβανομένης της πλήρους ασφαλιστικής 
κάλυψης, δεν ήταν δεδομένα πριν το 2017. Γε-
νικά, στην Ελλάδα, η ενδοεπιχειρησιακή εκ-
παίδευση νέων κάτω των 18 ετών αποτελεί, 
μάλλον, την εξαίρεση και παρέχεται μόνο από 
τις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ. Οι μη πανεπιστημιακοί 
τίτλοι εκπαίδευσης δεν τυγχάνουν μεγάλης 
κοινωνικής αναγνώρισης στη χώρα – τα επί-
πεδα είναι σημαντικά χαμηλότερα από ότι στη 
Γερμανία. Αυτό οφείλεται σε διάφο ρους κοι-
νωνικούς παράγοντες. Μια σημαντική δια-
φορά με το γερμανικό μοντέλο έγκειται στο 
ότι το πρακτικό μέρος της επαγγελματικής 
κατάρτισης είχε, μέχρι τώρα, δευτερεύοντα 
ρόλο και η εκπαίδευση δίνει σαφώς μεγαλύ-
τερο βάρος στη θεωρία. Το ελληνικό εκπαι-
δευτικό σύστημα «παράγει», για παράδειγμα, 
περισσότερους γιατρούς και δικηγόρους από 
κάθε άλλο κράτος του ΟΟΣΑ. Αυτό συνεπάγε-
ται μεταξύ άλλων – κυρίως λόγω της κρίσης 
από το 2010 – αυξημένη τάση μετανάστευσης 

(«brain drain») και δεν βοηθά στην κάλυψη 
των υφιστάμενων θέσεων εργασίας σε τεχνικά 
επαγγέλματα. 
 
Έχοντας τα παραπάνω δεδομένα κατά νου, 
συνειδητοποιήσαμε πολύ γρήγορα πόσο ση-
μαντική είναι η επαφή με τους ελληνικούς φο-
ρείς. Αφετηρία μιας συνεργασίας πρέπει να 
αποτελεί η αμοιβαία κατανόηση της κατά-
στασης, της σκοπιάς και προσέγγισης της άλ-
λης πλευράς. Επίσης, σημαντικό είναι να δια-
τυπώνεται μια ενιαία θέση προς τα ελληνικά 
υπουργεία και τους αρμόδιους φορείς.   
 
Υπό το πρίσμα αυτό, το Δεκέμβριο του 2017, 
προσκαλέσαμε για πρώτη φορά εκπροσώ-
πους ελληνικών φορέων, συμπεριλαμβανο-
μένου του ΟΑΕΔ, για να συμμετάσχουν στη 
στρογγυλή μας τράπεζα. Αυτή η άμεση επαφή 
είχε πολύ θετική απήχηση τόσο στους Γερμα-
νούς όσο και στους Έλληνες συμμετέχοντες 
και έχει πλέον καθιερωθεί: έτσι, το πρώτο μέ-
ρος της σύσκεψης περιλαμβάνει συζήτηση 
μεταξύ των γερμανών εκπροσώπων, ενώ στο 
δεύτερο μέρος συμμετέχουν και οι ελληνικοί 
φορείς. Στην τελευταία στρογγυλή τράπεζα 
που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2019, 
συμμετείχαν, εκτός από τον ΟΑΕΔ, για πρώτη 
φορά το ΙΕΠ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και είχε προσ -
κληθεί ένας νέος πρωτοπόρος οργανισμός 
που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το έργο 
του σε όλη την ομάδα. Πρόκειται για την κοι-
νωνική επιχείρηση «The Tipping Point in Edu -
cation», η οποία αναδεικνύει περιγράμματα 
τεχνικών επαγγελμάτων και στην περιφέρεια 
μέσω του Διαδικτύου. Η προσθήκη αυτής της 
πληροφοριακής πλατφόρμας αποδείχθηκε 
ιδιαίτερα θετική και χρήσιμη. Πολλοί ενδια-
φερόμενοι με διαφορετικές δομές, στόχους, 

griechische Projekte, die sich alle im Rechts-
rahmen von Griechenland bewegen und auf 
griechische Partnerschaft aufbauen. Um alle 
auf den gleichen Informationstand zu bringen, 
hatten wir alle Teilnehmer gebeten, einen 
mehrseitigen Fragebogen (s. S. 14) auszufüllen, 
der die jeweiligen Projekte sehr konkret be-
schreiben sollte. Diese Dokumentation hat 
sich als hilfreich erwiesen.  
 
Einige Informationen zum besseren Ver-
ständnis der Situation in Griechenland: 
Das duale Ausbildungssystem, also eine 
praxis orientierte Berufsausbildung, ist zwar 
grundsätzlich bekannt, hat aber andere Struk-
turen als in Deutschland. Auswahl des Azubis 
durch den Arbeitgeber, qualitativer Ausbil-
dungsplan im Betrieb, Azubi-Entlohnung und 
nicht nur ein Praktikum, volle soziale Absi-
cherung – das alles gehörte vor 2017 weitge-
hend nicht dazu. Überhaupt ist es in Griechen -
land weitgehend eine Ausnahme, dass nur in 
den EPAS-Schulen auch unter 18-Jährige 
schon einen Betrieb von innen sehen. Die 
gesell schaftliche Anerkennung für nicht -
akademische Bildungsabschlüsse ist in Grie-
chenland nicht sehr hoch – wesentlich weni-
ger als in Deutschland. Unterschiedliche 
gesellschaftliche und soziale Faktoren spielen 
dabei eine Rolle. Ein wesentlicher Unter-
schied zum deutschen Modell der dualen be-
ruflichen Bildung ist, dass der praxisorien-
tierte Anteil während der Ausbildung bisher 
eine untergeordnete Rolle einnimmt, die Aus-
bildung ist wesentlich theorielastiger.  
Das griechische Bildungssystem „produziert“ 
z.B. mehr Ärzte oder Rechtsanwälte als jedes 
andere OECD-Land. Das führt dann – verschärft 
durch die Krise seit 2010 – auch zu Auswan-
derung („Brain Drain“) und hilft nicht, tatsäch-
lich bestehende Arbeitsplatzangebote in tech-
nischen Berufen zu decken. 
 
Diese hier beschriebenen Gegebenheiten im 
Hinterkopf behaltend, wurde uns schnell klar, 
dass ein Austausch mit den griechischen Ak-
teuren wichtig ist. Der Ausgangspunkt einer 
Kooperation muss das gegenseitige Verständ-
nis für den Status Quo und für die Sicht- und 
Herangehensweise des Partners sein. Wichtig 
ist ebenfalls, gegenüber den griechischen 
Minis terien und Verantwortlichen mit einer 
Stimme zu sprechen.   
 

πηγές χρηματοδότησης και μοντέλα υλοποί-
ησης αντιμετωπίζουν από κοινού νέα προ-
γράμματα, αλλά και ερωτήματα, ενώ έχουν 
τη δυνατότητα άμεσης ανταλλαγής απόψεων 
και δημιουργίας συνεργειών. Πρόκειται για 
ένα παράδειγμα ενεργής και πρακτικής ελλη-
νογερμανικής συνεργασίας! 
 
Πώς διατηρούμε ζωντανό το ενδιαφέρον;  
Η Γερμανική Πρεσβεία στην Αθήνα έχει ανα-
πτύξει ένα μοντέλο που έχει αποδειχθεί πολύ 
αποτελεσματικό: έχει δημιουργήσει μια θέση 
συμβούλου που εντάσσεται ιδανικά στα δύο 
αρμόδια τμήματα – το τμήμα οικονομικών 
υποθέσεων και το τμήμα εργασίας, υγείας και 
κοινωνικών υποθέσεων – και έχει συντονιστικό 
ρόλο. Έτσι, για θέματα επαγγελματικής εκ-
παίδευσης η Πρεσβεία, με τριμελή ομάδα, 
συνεργά ζεται σε επίπεδο εργασίας με μια εκ-
πρόσωπο του Ελληνογερμανικού Βιομηχανι-
κού και Εμπορικού Επιμελητηρίου και με Έλ-
ληνες εταίρους σε τοπικό επίπεδο, ενώ 
ταυτόχρονα έχει στενή συνεργασία με αρμό-
διες υπηρεσίες και φορείς στη Γερμανία. Μέσα 
από αυτό το σχήμα αναπτύσσονται ιδέες σχε-
τικά με το ποιοι εταίροι θα μπορούσαν να προ-
χωρήσουν σε συνεργασία μεταξύ τους και 
ποιοι άλλοι φορείς θα μπορούσαν να έρθουν 
σε επαφή. Τα στελέχη της Πρεσβείας έχουν 
μια ενημερωμένη εικόνα των πραγμάτων στην 
Ελλάδα και είναι εξοικειωμένα με τις εκάστοτε 
πολιτισμικές πρακτικές της χώρας. Η Πρε-
σβεία αναλαμβάνει, αφενός διαμεσολαβητικό 
ρόλο μεταξύ του δίπολου «Γερμανίας-Ελλά-
δας» και αφετέρου μεταξύ γερμανικών φο-
ρέων. Οι πρωτοβουλίες δικτύωσης αποτελούν 
καθοριστικό παράγοντα, ο οποίος τροφοδοτεί 
με «οξυγόνο» τη στρογγυλή τράπεζα στα δια-
στήματα μεταξύ των συναντήσεών της. 

Ενδεικτική σελίδα του ερωτηματολογίου

2016 
 
Abgeschlossene Projekte:  
(kurze Beschreibung) 
 
Finanzierung 
 
 
Region 
 
Kooperation / Partner  
in Deutschland 
 
 
 
 
Kooperation / Partner  
in Griechenland 
 
 
Branche  
 
 
 
Informationsmaterial / 
Kommunikationswege 
 
 
Gute Erfahrungen

BMBF – GOVET 
 
Fünf Machbarkeitsstudien zur Umsetzbarkeit betrieblicher Ausbildung in Griechenland  
 
 
BMBF (über Zentralstelle der Bundesregierung für internationale Berufsbildungs -
kooperation im Bundesinstitut für Berufsbildung, GOVET) 
 
Attika, West- und Zentralmakedonien, Ostmakedonien/Thrakien 
 
Jede Studie wurde gemeinsam von einem dt. und gr. Partner durchgeführt: Deutscher  
Industrie- und Handelskammertag (DIHK), Berlin; Forschungsinstitut Betriebliche Bildung 
(f-bb), Nürnberg; Gesellschaft zur Förderung  von Bildungsforschung und Qualifizierung 
mbH (Gebifo), Berlin; Effizienzcluster LogistikRuhr, Effizienzcluster Management GmbH, 
Mülheim a.d. Ruhr; Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk (ZWH), Düsseldorf 
 
Industrie- und Handelskammer, Athen; Technologisches Institut (Fachhochschule),  
Kavála; Aristoteles Universität, Thessaloniki; Technologisches Bildungszentrum  
(Fachhochschule), Kozáni 
 
Machbarkeitsstudien in den Bereichen Tourismus, Transport und Logistik,  
produzierendes Gewerbe und Lebensmitteltechnologie, Energie mit besonderem  
Fokus auf erneuerbarer Energieerzeugung bzw. energetischem Bauen/Sanieren 
 
Bericht: Betriebliche Ausbildung in Partnerschaft – Vorschläge für neue Ausbildungs -
formen in Griechenland. Zusammenfassung von fünf branchen spezifischen Mach -
barkeitsstudien 
 
Durch die Studien wurde ein Prozess des miteinander und voneinander Lernens  
angeregt und Netzwerke gebildet. Vorschläge zur Umsetzbarkeit von betrieb lichen  
Ausbildungsmodellen wurden generiert.

Beispiel einer Seite des Fragebogens

2016 
 
Ολοκληρωμένα έργα:  
(σύντομη περιγραφή) 
 
Χρηματοδότηση 
 
 
 
Περιφέρεια 
 
Συνεργάτες / εταίροι   
στη Γερμανία 
 
 
 
Συνεργάτες / εταίροι  
στην Ελλάδα 
 
Κλάδος 
 
 
Ενημερωτικό υλικό / 
Τρόποι επικοινωνίας 
 
Καλές εμπειρίες

BMBF – GOVET 
 
5 μελέτες σκοπιμότητας για τη δυνατότητα υλοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα  
 
 
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας – BMBF (μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης  
για τη Διεθνή Συνεργασία στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο  
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – GOVET) 
 
Αττικής, Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας/ Θράκης 
 
Κάθε μελέτη πραγματοποιήθηκε από κοινού από έναν Έλληνα και έναν Γερμανό εταίρο: Γερμανικό Βιομηχανικό και Εμπορικό  
Επιμελητήριο (DIHK), Βερολίνο – Ερευνητικό Ινστιτούτο Επιχειρησιακής Κατάρτισης (f-bb), Νυρεμβέργη –  
Εταιρία Προώθησης της Εκπαιδευτικής Έρευνας και Πιστοποίησης (Gebifo), Βερολίνο – Effizienzcluster LogistikRuhr,  
Effizienzcluster Management GmbH, Μύλχαϊμ, Ρουρ – Κεντρική Υπηρεσία Επιμόρφωσης Βιοτεχνών (ZWH), Ντύσελντορφ 
 
Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών – Τ.Ε.Ι. Καβάλας –  
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τ.Ε.Ι. Κοζάνης 
 
Μελέτες σκοπιμότητας στους τομείς τουρισμού, μεταφορών και logistics, μεταποίησης και τεχνολογίας τροφίμων,  
ενέργειας με ιδιαίτερη έμφαση στις ανανεώσιμες  πηγές ενέργειας και στα ενεργειακά κτίρια / ανακαινίσεις 
 
Έκθεση: Συνεργασία στην επιχειρησιακή εκπαίδευση – Προτάσεις για νέες μορφές επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.  
Σύνοψη πέντε κλαδικών μελετών σκοπιμότητας. 
 
Από τις μελέτες προέκυψε μια διαδικασία αμοιβαίας μάθησης και σχηματίστηκαν δίκτυα.  
Διατυπώθηκαν προτάσεις για την υλοποίηση μοντέλων επιχειρησιακής εκπαίδευσης.

Aus diesem Grund hatten an unserem Runden 
Tisch im Dezember 2017 zum ersten Mal grie-
chische Ansprechpartner teilgenommen und 
Vertreter der griechischen Arbeitsagentur OEAD 
waren mit dabei. Dieser unmittelbare Aus-
tausch wurde sowohl von den deutschen als 
auch von den griechischen Teilnehmern sehr 
begrüßt und hat sich inzwischen fest etabliert: 
In einem ersten Teil des Treffens tauschen sich 
zunächst die deutschen Akteure aus, in einem 
zweiten Part kommen die griechischen Ge-
sprächspartner dazu. Bei unserem letzten Run-
den Tisch, im März 2019, hatten wir neben dem 
OAED sowie dem erstmalig teilnehmenden 
Staatlichen Bildungsinstitut IEP und dem For-
schungsinstitut des Arbeitgeberverband im 
Handwerk IME GSEVEE einen neuen und inno-
vativen Ansprechpartner eingeladen, der dort 
die Gelegenheit hatte, dem gesamten Plenum 
sein Projekt vorzustel len. Es handelte sich um 
das Sozialunternehmen „The Tipping Point in 
Education“, das – über Internet auch in peri-
pheren Regionen – technische Berufsbilder 
vorstellt. Diese Erweiterung der Informations-
plattform hat sich als sehr hilfreich und positiv 
erwiesen. Viele Interessierte mit unterschied-
licher Struktur, Zielsetzung, Finanzierung und 
Umsetzungsmodellen treffen gemeinsam auf 
neue Angebote aber auch Fragestellungen und 
können sich direkt austauschen und dabei Sy-

nergien schaffen. Das ist aktiv gelebte deutsch-
griechische Kooperation! 
 
Wie halten wir das Interesse wach?  
Die Deutsche Botschaft Athen hat ein Konzept 
entwickelt, das sich bewährt hat: Eine Orts-
kraft der Deutschen Botschaft in Athen, die 
in idealer Weise in die beiden zuständigen Re-
ferate für Wirtschaft sowie für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales eingebettet ist, hält die Fä-
den zusammen. In Fragen beruflicher Bildung 
tauscht sich die somit auf Arbeitsebene als 
Dreierteam aufgestellte Botschaft gemeinsam 
mit einer Vertreterin der AHK Athen mit den 
griechischen Partnern vor Ort aus und arbeitet 
gleichzeitig eng zusammen mit den zustän-
digen Fachreferaten und Institutionen in 
Deutschland. Daraus entwickeln sich Ideen, 
welche Partner neu eingebunden werden 
könnten und welche Akteure man unterei-
nander in Kontakt bringen kann. Die Bot-
schaftsmitarbeiter verfügen über einen aktu-
ellen Überblick über das Geschehen im 
Gastland und sind vertraut mit den jeweiligen 
kulturellen Gepflogenheiten. Die Botschaft 
versteht sich als Mittler zwischen dem Duo 
„Deutschland-Gastland“ und den deutschen 
Akteuren. Netzwerkarbeit ist ein entscheiden-
der Punkt, sie gibt dem runden Tisch „Sauer-
stoff“ zwischen den einzelnen Treffen. 

Unterzeichnung des Memorandum of Understan-

ding im Februar 2017 zwischen dem griechischen 

Vizeminister Baxevanakis und dem deutschen Parla-

mentarischen Staatssekretär Rachel. 

Υπογραφή του νέου μνημονίου συνεργασίας μεταξύ 

του υφυπουργού παιδείας κ. Μπαξεβανάκη και του 

Γερμανού κοινοβουλευτικού υφυπουργού κ. Ράχελ 

τον Φεβρουάριο του 2017.
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Eine Schlüsselvoraussetzung für das Erreichen der Ziele 
der Strategie Europa 2020 ist die Existenz von geeignetem 
Fachpersonal mit der entsprechenden Fachausbildung, die 
die erforderlichen Kenntnisse, Qualifikationen und die ent-
sprechende Arbeitskultur mitbringt. Wichtige Qualifikatio-
nen für alle Berufe, vor allem aber für Berufe, die zu einer 
umweltfreundlicheren Wirtschaft führen, sind die grünen 
Qualifikationen, d.h. die Qualifikationen, die im Zusam-
menhang mit grünen Technologien stehen. 
 

Natassa Sakka, Stella Karava, Georgia Goudouva 
 

Berufsbildung als Motor für eine zukunfts -
orientierte, nachhaltige Wirtschaft 
Der OAED in der internationalen Zusammenarbeit

Die Umsetzung der Ziele der Strategie Europa 2020 hat ge-
zeigt, dass mittelfristig mehr als 250.000 neue Arbeitsplätze 
in der gesamten EU geschaffen werden können. Eine solche 
Entwicklung wird zu einer erheblichen Steigerung der Be-
schäftigung in einer Reihe von grünen Aktivitäten führen, 
die entweder wirtschaftliche Aktivitäten, die die Umwelt 
belasten durch „saubere“ wirtschaftlichen Aktivitäten erset -
zen (wie z.B. fossile Brennstoffe gegen erneuerbare Energien 
austauschen) oder umweltfreundlichere Dienstleistungen 
anbieten (wie z.B. Abfallbewirtschaftung und Aufforstung). 
Im Bereich der „Green Economy“ wurde die Steigerung der 
Beschäftigungsmöglichkeiten auch während der finanziel-
len Krise als positiv betrachtet und es wird geschätzt, dass 
in den nächsten Jahren in der EU weitere, bis zu 5 Millionen 
Arbeitsplätze in diesem Bereich geschaffen werden können. 
In Griechenland können bis zum Jahr 2020 etwa 400.000 
Arbeitsplätze entstehen, insbesondere in den Bereichen 
Energie und Landwirtschaft. Aus diesem Grund ist es sehr 
wichtig die Bildungsprogramme auf diesem Bereich auszu -
richten, denn er bietet günstige Beschäftigungspotenziale. 
 
Die Wendung hin zu einer grünen Wirtschaft wird nicht nur 
neue Arbeitsplätze schaffen, sondern auch die Kompetenz-
bedarfe und die Anforderungen der bestehenden Arbeits-

In der Richtlinie Europa 2020 wird die neue europäische  

Strategie für Entwicklung und Beschäftigung festgelegt, mit 

der die Kapazität Europas für nachhaltige Entwicklung und 

Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden soll. Dies basiert  

auf drei integrierten und sich gegenseitig verstärkenden  

Bereichen des intelligenten, nachhaltigen und integrativen 

Wachstums. Der zweite priorisierte Bereich konzentriert sich 

insbesondere auf die nachhaltige Entwicklung durch den  

Aufbau einer ressourceneffizienteren, umweltfreundlicheren 

und wettbewerbsfähigeren Wirtschaft.

Νατάσα Σακκά, Στέλλα Καραβά, Γεωργία Γκούντουβα 
 

Η επαγγελματική εκπαίδευση ως κινητήρια δύναμη για  
μια βιώσιμη και προσανατολισμένη στο μέλλον οικονομία  
Η θέση του Ο.Α.Ε.Δ. στη διεθνή συνεργασία

Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» προδιαγράφει τη νέα Ευρωπαϊκή στρατηγική για ανάπτυξη 

και απασχόληση, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της δυνατότητας της Ευρώπης για δια-

τηρήσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Αυτή βασίζεται στους τρεις συναρθρωμένους 

και αλληλοενισχυόμενους τομείς προτεραιότητας της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξης. Ειδικότερα, ο δεύτερος τομέας προτεραιότητας επικεντρώνεται 

στη διατηρήσιμη ανάπτυξη μέσα από την οικοδόμηση μιας πιο αποδοτικής στη χρήση  

πόρων, πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας.

κατάρτισης. Απαιτεί επίσης την επανεκπαίδευση εκπαιδευ-
τικών και εκπαιδευτών και το  μέσο για τη βελτίωση των 
«πράσινων» δεξιοτήτων στο εργατικό δυναμικό είναι η 
εκπαί δευση και η κατάρτιση. Η γενική και επαγγελματική 
επανεκπαίδευση αποτελεί το κλειδί για τη βελτίωση των 
πράσινων προσόντων του εργατικού δυναμικού. 
 
Ο Ο.Α.Ε.Δ. ως δημόσιος φορέας εφαρμόζει με επιτυχία το 
εκπαιδευτικό σύστημα της Μαθητείας στη χώρα μας από 
το 1952 συνδυάζοντας τη θεωρητική και εργαστηριακή εκ-
παίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση σε επιχειρή-
σεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με την λειτουργία 
50 Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ Μαθητείας)  
και 30 Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), όπου 
σπουδάζουν περίπου 10.000 μαθητές/τριες σε όλη την Ελ-
λάδα και στις 30 ειδικότητες, που ανήκουν στις παρακάτω 
Ομάδες προσανατολισμού:  

Τεχνολογικών εφαρμογών 
Διοίκησης και οικονομίας 
Εφαρμοσμένων τεχνών και καλλιτεχνικών σπουδών 
Επαγγελμάτων τουριστικών επιχειρήσεων και  
επιχειρήσεων φιλοξενίας 
Υγείας και πρόνοιας και σε 
επιμέρους τομείς και Επαγγέλματα 

 
Διεθνείς Οργανισμοί, όπως ο ΟΟΣΑ, το CEDEFOP, υποστη-
ρίζουν ότι το Δυικό Σύστημα Εκπαίδευσης/Κατάρτισης, το 
οποίο εφαρμόζει ο Ο.Α.Ε.Δ. θεωρείται ως η πιο αποτελε-
σματική μέθοδος επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτι-
σης, στην Ελλάδα. 
 
Το Δυικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης/Κατάρτι-
σης συνδυάζει εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη σχολική μο-
νάδα (ενδοσχολική εκπαίδευση) και Πρόγραμμα Μαθητείας 
σε εργασιακό χώρο. Η παροχή Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης/Κατάρτισης σε νέους που εκπαιδεύονται με το θεσμό 
της Μαθητείας συνεισφέρει στη συστηματική και μακρο-
πρόθεσμη παραμονή του δυναμικού στις επιχειρήσεις. 
 

Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της Στρα-
τηγικής«Ευρώπη 2020» αποτελεί η ύπαρξη κατάλληλα κα-
ταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο θα διαθέτει 
τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και νοοτροπία. Ση-
μαντικές δεξιότητες για όλα τα επαγγέλματα, αλλά κυρίως 
σε αυτά με συμμετοχή στην πράσινη οικονομία, αποτελούν 
οι πράσινες δεξιότητες, αυτό σημαίνει τα προσόντα εκείνα 
που σχετίζονται με τις πράσινες τεχνολογίες. 
 
Η εφαρμογή των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 
έχει υπολογιστεί ότι σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα 
μπορεί να αποφέρει πάνω από 250.000 νέες θέσεις εργα-
σίας για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια τέτοια 
εξέλιξη θα οδηγήσει σε μια ιδιαίτερα σημαντική αύξηση 
στην απασχόληση σε ένα πλήθος «πράσινων» οικονομικών 
δραστηριοτήτων που είτε θα αντικαθιστούν δραστηριότη-
τες που μολύνουν το περιβάλλον με «καθαρές» δραστη-
ριότητες (για παράδειγμα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
έναντι ορυκτών καυσίμων), είτε θα παρέχουν περιβαλλο -
ντικές υπηρεσίες (όπως είναι η διαχείριση αποβλήτων και 
οι αναδασώσεις). Στον τομέα της πράσινης οικονομίας η 
αύξηση της απασχόλησης υπήρξε θετική καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της κρίσης και υπολογίζεται ότι τα επόμενα χρόνια 
μπορεί να δημιουργηθούν έως και 5 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας στον τομέα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Στη χώρα μας υπολογίζεται ότι μπορεί να δημιουργηθούν 
μέχρι το 2020, 400.000 θέσεις απασχόλησης στους τομείς 
της ενέργειας και της γεωργίας ιδιαίτερα. Για το λόγο αυτό 
είναι πολύ σημαντικό να προσανατολιστούν τα προγράμ-
ματα εκπαίδευσης και κατάρτισης προς αυτούς τους τομείς 
που έχουν ευνοϊκές προοπτικές απασχόλησης. 
 
Η στροφή σε μια πράσινη οικονομία δεν θα παραγάγει 
απλώς νέες θέσεις απασχόλησης, αλλά μεταβάλει επίσης 
το αντικείμενο και τον χαρακτήρα υφιστάμενων θέσεων 
απασχόλησης. Η παροχή πράσινων δεξιοτήτων απαιτεί την 
αναθεώρηση των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών, 
των προτύπων για τα προσόντα και των προγραμμάτων 
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plätze verändern. Um „Green Skills“ zu gene-
rieren müssen bestehende Lehrangebote mo-
dernisiert werden, Qualifikationsnormen und 
Bildungsprogramme müssen sich anpassen. 
Parallel dazu müssen auch Lehrkräfte und 
Ausbilder in Betrieben durch Fort- und Wei-
terbildungen qualifiziert werden. Die allge-
meine und berufliche Weiterbildung ist dabei 
der Schlüssel für die Verbesserung der grünen 
Qualifikationen der Arbeitskräfte. 
 
OAED als öffentliche Einrichtung setzt das 
Lehrlingsausbildungssystem in Griechenland 
seit 1952 erfolgreich um. Theorie und Praxis 
in Werkstätten werden verbunden mit prakti-
schen Unterrichtsteilen in privaten aber auch 
öffentlichen Unternehmen. Hiervon profitie-
ren 50 Berufsschulen (EPA.S.) und 30 Institute 
der beruflichen Bildung (IEK). Das heißt, dass 
etwa 10.000 Schülerinnen und Schüler in ge-
samt Griechenland die Möglichkeit haben, 
sich in einer der 30 Fachrichtungen sich aus-
bilden zu lassen. Die 30 Fachrichtungen teilen 
sich in folgende Gruppen:  

Technologische Anwendungen 
Verwaltung und Wirtschaft 
Angewandte Kunst und Kunstwissenschaft 
Berufe im Hotel- und Gastgewerbe und  
Tourismus 
Gesundheit und Pflege 
Verschiedene Sektoren und Berufe 

 
Internationale Organisationen, wie der OECD 
und CEDEFOP, beurteilen die von OAED im-
plementierte duale Ausbildung als die effek-
tivste Methode der beruflichen Bildung in 
Griechenland.  
 
Das duale Ausbildungssystem kombiniert 
Theorie-Teile in der Schule mit Praxis-Teilen 
im Betrieb. Diese Berufsbildung für jungen 
Menschen trägt zu einer systematischen und 
langfristigen Sicherung des Arbeitskraftpoten-
zials in den Firmen bei. 
 
In einer Zeit, in der Arbeitslosigkeit und ins-
besondere die der jungen Menschen histori-
sche Höhe beschreibt, hebt sich das duale 
Ausbildungssystem als erfolgreiches Modell 
für den Übergang von der Schule in den Beruf 
hervor, wenn die Bildungsprogramme auf die 
Bedürfnisse des Arbeitsmarktes abgestimmt 
sind und vor allem wenn sie dazu beitragen, 
den jungen Menschen grüne Qualifikationen 
zu vermitteln und so Nachhaltigkeit und Kli-
maschutz in den Berufsbildern zu verankern.  
 
OAED verfügt über langjährige Erfahrung in 
der Zusammen arbeit mit Arbeitgebern und 

Kammern und im Allgemeinen mit den Sozial -
partnern, um die Entwicklung moderne Lehr-
programme und die Förderung der praktischen 
Ausbildung in Unternehmen aller Bereiche zu 
gewährleisten. OAED fördert, plant und im-
plementiert Initiativen und Maßnahmen, die 
europäische, aber auch internationale Dimen-
sionen  der Bildung betreffen. Diese Maßnah-
men in internationalen Bildungspartnerschaf-
ten zielen auf die Verbesserung der Qualität 
der beruflichen Bildung. Als Beispiele sind fol-
gende Projekte zu erwähnen: 
 

Im Rahmen von Erasmus+ bietet die Berufs-
schulen der OAED den Schülerinnen und 
Schülern die Möglichkeit in einem Land der 
EU, mit dem OAED eine Partnerschaft un-
terhält,  einmonatige Berufserfahrungen zu 
sammeln und gleichzeitig den Lehrkräften 
die Chance andere europäische Berufsbil-
dungssysteme kennenzulernen.  

 
Im Dezember 2012 wurde zwischen dem 
deutschen BMBF und dem griechischen Mi-
nisterium für Bildung, Forschung und Reli-
gionsangelegenheiten ein Memorandums of 
Cooperation unterzeichnet, mit dem Ziel, 
den Austausch von Know-how im Bereich 
der beruflichen Bildung zu fördern, den  Ar-
beitsmarkt dadurch zu stärken und die Be-
schäftigung junger Menschen zu sichern. 
Das OAED konnte auf der Grundlage dieses 
Memorandums folgende Projekte mit voran-
treiben: 

 
Es wurden zwei experimentelle Berufsschu-
len der OAED im Bereich Tourismus in Zu-
sammenarbeit mit der DGIHK und der DE-
KRA Akademie gegründet.  

 
Drei Fachrichtungen mit technischen Orien-
tierung sind in Zusammenarbeit mit der Hel-
lenic Railway Vehicle Maintenance Company 
SA, der Hellenic Railway Organisation SA 
und der DGIHK entstanden. 

 
Das Kooperationsprojekt GRÆDUCATION im 
Bereich der grünen Berufe wurde in Zusam-
menarbeit mit der DGIHK, dem FIAP e.V., der 
Wissenschaftspark GmbH und dem HBZ 
Münster gestartet und wird zur Zeit erfolg-
reich umgesetzt. 

 
Das Forschungsprojekt GRÆDUCATION mit 
einer Laufzeit von Juni 2017 bis Juni 2020 zielt 
darauf ab, Bildungsprozesse zu entwickeln 
und zu erproben, die die Ausbildung im Be-
reich umweltfreundlicher Technologien ver-
bessern. Hauptziel des Projektes GRÆDUCA-
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Σε μια περίοδο που η ανεργία και ειδικότερα 
των νέων καταγράφει ιστορικά υψηλά ποσο-
στά, η μαθητεία ως επιτυχημένο μοντέλο με-
τάβασης από το σχολείο στην εργασία, επα-
νέρχεται δυναμικά με την προϋπόθεση τα εν 
λόγω προγράμματα να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας και κυρίως να 
εξασφαλίζουν την απόκτηση πράσινων δεξιο-
τήτων, έτσι ώστε να προωθούν την αειφορία 
και την προστασία του περιβάλλοντος στους 
επαγγελματικούς τομείς. 
 
Ο ΟΑΕΔ διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στη 
συνεργασία με εργοδοτικούς φορείς και επι-
μελητήρια και γενικότερα με τους Κοινωνι-
κούς Εταίρους, για την ανάπτυξη σύγχρονων 
προγραμμάτων μαθητείας και την προώθηση 
της πρακτικής άσκησης/ μαθητείας σε επι-
χειρήσεις όλων των κλάδων. 
 
Ο Ο.Α.Ε.Δ. προωθεί, σχεδιάζει και υλοποιεί 
πρωτοβουλίες, δράσεις που αφορούν στην 
Ευρωπαϊκή και Διεθνή διάσταση της εκπαί-
δευσης. Οι πολιτικές αυτές μέσω της προώθη-
σης διεθνών εκπαιδευτικών συνεργασιών στο-
χεύουν στη βελτίωση της ποιότητας της 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης /Κατάρτισης 
εκπαίδευσης και στην προώθηση και ενί-
σχυση διεθνών συνεργασιών. Ως παραδείγ-
ματα αναφέρονται τα παρακάτω έργα: 
 

στο πλαίσιο του Erasmus+, οι ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. 
προσφέρουν στις σπουδάστριες και στους 
σπουδαστές τους την ευκαιρία απόκτησης 
επαγγελματικής εμπειρίας ενός μήνα σε μία 
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία 
ο Ο.Α.Ε.Δ. συνεργάζεται, ενώ παράλληλα δί-
νουν στο εκπαιδευτικό προσωπικό τους την 
ευκαιρία να γνωρίσουν άλλα ευρωπαϊκά συ-
στήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης.  

 
η  αξιοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας, 
που υπεγράφη το Δεκέμβριο του 2012 με-
ταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εκ-
παίδευσης και Έρευνας της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Υπουρ-

γείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, 
με στόχο την ανάπτυξη ανταλλαγής τεχνο-
γνωσίας στον τομέα της Επαγγελματικής Εκ-
παίδευσης/Κατάρτισης για την ενίσχυση της 
αγοράς εργασίας  και της απασχόλησης των 
νέων και την προώθηση εκπαιδευτικών συ-
στημάτων, που είχε ως αποτέλεσμα: 

 
την λειτουργία δύο Πειραματικών Επαγγελ-
ματικών Σχολών (Π.Σ.Ε.Κ) στον Ο.Α.Ε.Δ. στον 
τομέα του τουρισμού σε συνεργασία με το 
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητηρίο και την Dekra Akademie  

 
την λειτουργία  τριών (3) ειδικοτήτων τεχνι-
κών επαγγελμάτων σε συνεργασία με την 
Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρο-
μικού Τροχαίου Υλικού Α.Ε. (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ.Α.Ε.), 
του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος 
Α.Ε. (ΟΣΕ Α.Ε.) και το Ελληνογερμανικό Εμπο -
ρικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΑΗΚ) και  

 
την υλοποίηση προγράμματος συνεργασίας 
GRÆDUCATION στον κλάδο «των πράσινων 
επαγγελμάτων» σε συνεργασία με το Ελλη-
νογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι-
μελητηρίο, το ερευνητικό ινστιτούτο FIAP 
e.V., το Επιστημονικό Πάρκο Ε.Π.Ε. και το 
Εκπαιδευτικό Κέντρο του Βιοτεχνικού Επι-
μελητηρίου του Μύνστερ 

 
Ειδικότερα το ερευνητικό έργο GRÆDUCA-
TION, με χρονική διάρκεια από τον Ιούνιο του 
2017 μέχρι τον Ιούνιο του 2020, έχει σκοπό 
να αναπτύξει και να δοκιμάσει εκπαιδευτικές 
διαδικασίες, οι οποίες θα βελτιώσουν την εκ-
παίδευση σε θέματα πράσινων τεχνολογιών. 
Βασική επιδίωξη του έργου GRÆDUCATION, 
παράλληλα με την προώθηση της Ελληνογερ-
μανικής συνεργασίας, είναι η ανάπτυξη σύγ-
χρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα 
οποία θα κυριαρχήσουν στο μέλλον και η 
ανταλ λαγή και μεταφορά τεχνογνωσίας για 
την βελτίωση της εκπαιδευτικής κατάστασης 
των Πράσινων Επαγγελμάτων στην Ελλάδα. 
 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του έργου υλο-
ποιήθηκαν με επιτυχία δύο ημερίδες σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη, με σκοπό την αύξηση της 
ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαί-
δευσης και του ενδιαφέροντος των νέων να 
ασχοληθούν με τις ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας και την ενεργειακή αποτελεσματικό-
τητα των κτιρίων, μέσω βιωματικών εργαστη-
ρίων. Επίσης,  ολοκληρώθηκε η αναμόρφωση 
του αναλυτικού προγράμματος σπουδών της 
ειδικότητας «Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών εργα-
σιών» με την προσθήκη ενοτήτων απόκτησης 
γνώσεων και δεξιοτήτων στην πράσινη τεχνο-
λογία και την εκπαίδευση εκπαιδευτικών των 
ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. ειδικότητας Ηλε-
κτρολόγων στις νέες θεματικές ενότητες του 
αναμορφωμένου προγράμματος. 
 
Το πιο σημαντικό όμως στοιχείο του έργου 
ήταν η δημιουργία ενός κοινού οράματος για 
την βελτίωση από κοινού, της εκπαιδευτικής 
κατάστασης στον τομέα των πράσινων επαγ-
γελμάτων στην Ελλάδα, που οδήγησε στην 
αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών 
για το επάγγελμα του «Τεχνίτη Ηλεκτρολογι-
κών εργασιών», δίνοντας έμφαση στις σύγχρο-
νες τεχνολογίες, κάτι το οποίο θα πραγματο-
ποιηθεί και σε άλλα προγράμματα σπουδών. 
 
Μέσα από  την ανταλλαγή των καλών πρακτι-
κών, των καινοτομιών και της τεχνογνωσίας, 
δημιουργήθηκε η βάση ενός δυνατού πλαι-
σίου διεθνούς συνεργασίας για περαιτέρω εν-
δυνάμωση της Ελληνογερμανικής  συνεργα-
σίας και υλοποίηση δράσεων σε ελκυστικούς 
τομείς, που θα βελτιώσουν τα προγράμματα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
στην προώθηση των πράσινων δεξιοτήτων 
στην Ελλάδα. Με βάση αυτήν τη συνεργασία, 
μπορεί μέσα στα επόμενα χρόνια να προκύ-
ψει νέα, βιώσιμη συνεργασία, από την οποία 
θα επωφεληθούν τα συστήματα επαγγελμα-
τικής εκπαίδευσης και των δύο χωρών, αφού 
οι προσανατολισμένες στο μέλλον τεχνολο-
γικές καινοτομίες συμβάλλουν στην αναβάθ-
μιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

TION ist neben der Förderung der deutsch- 
griechischen Zusammenarbeit die Entwicklung 
moderner Bildungsprogramme, die unsere Zu-
kunft dominieren werden. Der Austausch von 
Know-how verbessert die Bildungssituation in 
den grünen Berufen in Griechenland.  
 
Im Rahmen des Projektes wurden zwei Work-
shops in Athen und in Thessaloniki erfolgreich 
durchgeführt, um die Attraktivität der beruf-
lichen Bildung und das Interesse junger Men-
schen für erneuerbare Energien und die damit 
in Verbindung stehenden Berufe zu erhöhen. 
Die Ausbildung „Elektrofachkraft für festge-
legte Tätigkeiten“ wurde modernisiert und 
durch grüne Module erweitert, um den Erwerb 
von Kenntnissen und Qualifikationen im Be-
reich der grünen Technologie zu ermöglichen. 
Gleichzeitig wurden die OAED-Lehrkräfte die-
ser Fachrichtung in den neuen Modulen ge-
schult. 
 
Der wichtigste Aspekt des Projekts war jedoch 
die Schaffung einer gemeinsamen Vision für 
die Verbesserung der Bildungssituation im 
Bereich der grünen Berufe in Griechenland, 
die zur Modernisierung des Bildungsprofils 
„Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten“ 
geführt hat und nun auch auf andere Ausbil-
dungen übertragen wird . 
 
Durch den Austausch von Good-Practices, von 
Innovationen und Know-how wurde die Basis 
für einen starken inter nationalen Zusammen-
halt geschaffen, der die deutsch-griechische 
Zusammenarbeit stärkt, Nachhaltigkeit und 
Klimaschutzorientierung von Bildungspro-
grammen in Griechenland fördert und berufli -
che Bildung attraktiver macht. Auf der Grund-
lage dieser Zusammenarbeit kann in den 
nächsten Jahren eine nachhaltige Koopera-
tion entstehen, die den Berufsbildungssyste-
men in beiden Ländern zu Gute kommt, in 
dem zukunftsorientierte technologische In-
novationen zu einer Aufwertung beruflicher 
Bildung beitragen. 
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Überall stehen die Zeichen auf Internationa-
lisierung und Globalisierung, das ist in der 
Wirtschaft nicht anders als in der Politik. Die 
Politik muss die passenden Rahmenbedin-
gungen für eine Annäherung der Volkswirt-
schaften bieten. Dafür gibt es EU-Förderpro-
gramme und inzwischen sogar eine ganze 
Reihe von nationalen Förderprogrammen aus 
den Bereichen wirtschaftliche Zusammenar-
beit, Entwicklungspolitik sowie Bildung und 
Forschung. GRÆDUCATION als ein Projekt in 
der Förderlinie „Internationalisierung der Be-
rufsbildung“ des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung (BMBF) gehört sowohl 
in die Bildungs- als auch die Forschungs -
landschaft. Die Projekte dieser Förderlinie 
erfah ren auch in der Umsetzungsphase sehr 
viel Unterstützung Seitens des BMBF des 
Projekt trägers DLR (Deutschen Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt). 
 
Die Handwerkskammer Münster hat seit na-
hezu 30 Jahren Erfahrung mit internationalen, 
nationalen und auch regionalen Projekten, 
darunter viele EU-Projekte. Durch die daraus 
resultierende Vernetzung konnten wir viele 
ausländische Delegationen besonders in un-
serem Demonstrationszentrum Bau und Ener-
gie begrüßen. Aufgrund einer Vorreiterrolle in 
der Entwicklung neuer Lehrgänge im Bereich 
des nachhaltigen Bauens und regenerativer 
Energien waren wir auch mehrfach als Vor-
tragende und Berater für Bildungsentwick-
lungen in Ostasien tätig. 
 
Diese Aktivitäten stehen natürlich in einem 
handwerkspolitischen Kontext. Die Interna-
tionalisierung des Handwerks wird durch sei-
nen Spitzenverband massiv befördert: Der 
Zentralverband des Deutschen Handwerks 
(ZDH) hält seine Mitglieder an in Bildungs-
transferprojekten aktiv mitzuarbeiten. Dazu 
hat der ZDH selbst in den vergangenen Jahren 
mit dem Projekt Scivet (Skilled Crafts from 

Germany in International Vocational Educa-
tion Training) einen umfangreichen Katalog 
erfolgreicher Vorgehensweisen zusammenge-
stellt. Außerdem sind in diesem Projektzu-
sammenhang die Potenziale der einzelnen 
Handwerksorganisationen für die internatio-
nale Bildungszusammenarbeit erhoben wor-
den, sodass der ZDH nun Anfragen aus dem 
In- und Ausland für das Handwerk passgenau 
vermitteln kann.  
 
Die Beteiligungsquote in der Handwerksor-
ganisation an der Internationalisierung ist be-
eindruckend hoch: laut der ZDH-Umfrage zur 
internationalen Berufs bildungskooperation 
von 2016 führen 83 % der Handwerkskam-
mern Internationale Austauschprojekte durch, 
60 % der Handwerkskammern unterstützen 
durch Beratung, Curri culumentwicklung und 
Lehrgänge im Ausland die Entwicklung dualer 
Strukturen und 50 % der Handwerkskammern 
beteiligten sich an Austauschprojekten für 
Ausbilder. Dabei ist die handwerkspolitische 
Motivation für diese Kooperationen nicht nur 
eine Imagefrage, sondern auch ganz klar von 
einem bildungspolitischen Zielhorizont des 
gemeinsamen EU-Wirtschafts-, Kultur- und 
Werteraums geprägt. 
 
Es ist damit zu rechnen, dass die Nachfrage 
in den kommenden Jahren weiter steigt, denn 
bildungspolitisch wird das deutsche duale 
System der Berufsausbildung in vielen euro-
päischen und außereuropäischen Ländern als 
erfolgreiches Modell betrachtet. Allerdings hat 
hier bei uns in Deutschland auch bereits ein 
Umdenkungsprozess stattgefunden. Was frü-
her „Bildungsexport“ hieß, heißt heute „Inter-
nationalisierung der Berufsbildung“. Daran ist 
bereits erkennbar, dass es heute nicht mehr 
darum geht, etwas Bestehendes zu transfe-
rieren, sondern gemeinsam etwas Neues zu 
entwerfen. So kann das Beste aus den jewei-
ligen Bildungssystemen und Bildungsgängen 

Sabine Heine, Dr. Klaus Landrath 
 

GRÆDUCATION im handwerkspolitischen Kontext 
Die Sicht der Handwerkskammer Münster

Den Berufsbildungsinput in dem Projekt GRÆDUCATION liefert von deutscher Seite das 

Handwerkskammer Bildungszentrum Münster, das über Jahrzehnte Erfahrung in inter -

nationalen Bildungsprojekten gesammelt hat. Das Projekt GRÆDUCATION brachte mit 

seinem binationationalen und co-kreativen Ansatz noch einmal einen besonderen Aspekt 

enger vertrauensvoller Zusammenarbeit.

Το πρόταγμα της διεθνοποίησης και παγκοσμιοποίησης 
προβάλλει παντού, όχι μόνο στην οικονομία αλλά και στην 
πολιτική. Η πολιτική καλείται να δημιουργήσει τις κατάλ-
ληλες συνθήκες-πλαίσιο για την προσέγγιση των οικονο-
μιών. Αυτόν τον στόχο εξυπηρετούν τα χρηματοδοτικά 
προγράμματα της ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα έχει αναπτυχθεί 
ένας σημαντικός αριθμός γερμανικών εθνικών χρηματοδο-
τικών προγραμμάτων στους τομείς της οικονομικής συ-
νεργασίας, της αναπτυξιακής πολιτικής όπως επίσης της 
παιδείας και έρευνας. 
 
Το πρόγραμμα GRÆDUCATION εντάσσεται στον χρηματο-
δοτικό άξονα «Διεθνοποίηση της επαγγελματικής εκπαί-
δευσης» του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και 
Έρευνας (BMBF) και έτσι συγκαταλέγεται και στο πεδίο της 
παιδείας και στο πεδίο της έρευνας. Τα έργα αυτού του 
χρηματοδοτικού άξονα τυγχάνουν μεγάλης στήριξης και 

κατά τη φάση υλοποίησης, τόσο από το Υπουργείο (BMBF) 
όσο και από το γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημικής (DLR) 
ως φορέα διαχείρισης έργου. 
 
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο του Μύνστερ διαθέτει εμπειρία 
σχεδόν 30 ετών με διεθνή, εθνικά αλλά και περιφερειακά 
έργα, μεταξύ των οποίων και πολλά ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα. Σαν αποτέλεσμα της δικτύωσης από αυτές μας τις 
δράσεις είχαμε την ευκαιρία να υποδεχθούμε πολλές ξένες 
αντιπροσωπείες, ειδικότερα στο Κέντρο Επίδειξης για τον 
τομέα των δομικών κατασκευών και της ενέργειας. Επίσης, 
λόγω της πρωτοποριακής μας δράσης στην ανάπτυξη νέων 
εκπαιδευτικών κύκλων στον τομέα της βιώσιμης δόμησης 
και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχουμε συμμετά-
σχει σε αρκετά αναπτυξιακά εκπαιδευτικά έργα στην ανα-
τολική Ασία ως ομιλητές και σύμβουλοι. 
 

Sabine Heine, Dr. Klaus Landrath

Το πρόγραμμα GRÆDUCATION από τη σκοπιά  
του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου του Μίνστερ στο 
πλαίσιο της πολιτικής για τον βιοτεχνικό κλάδο 

Στο περιεχόμενο της επαγγελματικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος  

GRÆDUCATION συνεισφέρει ενεργά από γερμανικής πλευράς το Εκπαιδευτικό Κέντρο  

του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου του Μύνστερ, το οποίο διαθέτει πείρα δεκαετιών σε  

διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα. Το πρόγραμμα GRÆDUCATION με τη διμερή και  

συνδημιουργική του προσέγγιση αποτελεί ένα ιδιαίτερο παράδειγμα στενής συνεργασίας 

σε κλίμα εμπιστοσύνης.

Αναμένεται πως τα επόμενα χρόνια η ζήτηση  
θα αυξηθεί, καθώς το γερμανικό διττό σύστημα  
επαγγελματικής εκπαίδευσης σε πολλές χώρες  
εντός και εκτός Ευρώπης θεωρείται επιτυχημένο 
μοντέλο στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής. 
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Οι δραστηριότητες αυτές εντάσσονται βεβαίως στο γενι-
κότερο πλαίσιο της πολιτικής για τον βιοτεχνικό κλάδο. Η 
διεθνοποίηση του βιοτεχνικού τομέα προωθείται ενεργά 
μέσω της Κεντρικής Ένωσης της Γερμανικής Βιοτεχνίας 
(ZDH), η οποία παροτρύνει τα μέλη της να συμμετέχουν 
ενεργά σε έργα μεταφοράς γνώσης στον τομέα της εκπαί-
δευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η ίδια η ZDH εξέδωσε τα τε-
λευταία χρόνια μέσω του προγράμματος Scivet (Skilled 
Crafts from Germany in International Vocational Education 
Training) έναν εκτενή κατάλογο επιτυχημένων διαδικασιών. 
Επιπλέον, μέσω του προγράμματος αυτού αυξήθηκαν οι 
δυνατότητες των μεμονωμένων βιοτεχνικών οργανώσεων 
για διεθνή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης, ενώ 
η ZDH μπορεί πλέον να αναλαμβάνει μεσολαβητικό ρόλο 
προωθώντας αιτήματα συνεργασίας από το εσωτερικό ή 
το εξωτερικό στον εκάστοτε κατάλληλο εταίρο. Το ποσοστό 
συμμετοχής των μελών της ένωσης βιοτεχνικών επιχειρή-
σεων στις δράσεις διεθνοποίησης είναι εντυπωσιακό: 
 
83% των βιοτεχνικών επιμελητηρίων υλοποιούν διεθνή 
προγράμματα ανταλλαγών, 60% των βιοτεχνικών επιμελη-
τηρίων υποστηρίζουν την ανάπτυξη δομών διττής εκπαί-
δευσης στο εξωτερικό μέσω συμβουλευτικής, ανάπτυξης 
προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικών κύκλων και 
50% των βιοτεχνικών επιμελητηρίων συμμετέχουν σε προ-
γράμματα ανταλλαγών για εκπαιδευτές. 
 
Το κίνητρο των βιοτεχνικών φορέων για τέτοιου είδους συ-
νεργασίες δεν είναι μόνο θέμα γοήτρου, αλλά συνδέεται 
σαφώς με τον μακρόπνοο στόχο της εκπαιδευτικής πολι-
τικής ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου οικονομίας, πολιτι-
σμού και αξιών. 
 
Αναμένεται πως τα επόμενα χρόνια η ζήτηση θα αυξηθεί, 
καθώς το γερμανικό διττό σύστημα επαγγελματικής εκπαί-
δευσης σε πολλές χώρες εντός και εκτός Ευρώπης θεωρεί-
ται επιτυχημένο μοντέλο στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 
πολιτικής. Εντούτοις και εδώ στη Γερμανία έχει συντελεστεί 
στο μεταξύ μια μεταστροφή του τρόπου θεώρησης του 
θέματος. Αυτό που παλιότερα ονομαζόταν «εξαγωγή εκ-
παιδευτικών πρακτικών» σήμερα φέρει τον τίτλο «διεθνο-
ποίηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης». Αυτό υποδει-
κνύει από μόνο του ότι το ζητούμενο σήμερα δεν είναι 
πλέον να μεταφερθεί κάτι ήδη υπάρχον, αλλά να αναπτυ -
χθεί από κοινού κάτι νέο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να 
συνδυαστούν τα καλύτερα στοιχεία από τα εκάστοτε εκ-
παιδευτικά συστήματα και προγράμματα. Μέσα από τη συ-
νεργατική ανάπτυξη δημιουργείται κοινή ταύτιση με τα 
νέα αποτελέσματα. Όλα αυτά είναι βήματα που οδηγούν 
ολοένα και πιο κοντά στον μακροπρόθεσμο στόχο  της ενο-
ποίησης των εκπαιδευτικών πλαισίων στην Ευρώπη. 
 

Πέραν αυτού, ο βιοτεχνικός κλάδος σε όλη την Ευρώπη 
σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα τεράστιο πρόβλημα 
ανανέωσης και καλείται να πάρει μέτρα κατά της επαπει-
λούμενης έλλειψης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. 
Οι ευκαιρίες που προσφέρει η επαγγελματική κατάρτιση 
δεν είναι αρκετά γνωστές, η εικόνα της κοινής γνώμης για 
τα βιοτεχνικά επαγγέλματα δεν αντικατοπτρίζει τις απαι-
τητικές, πολυδιάστατες και συχνά καλά αμειβόμενες δρα-
στηριότητες των επαγγελματοβιοτεχνών σήμερα. 
 
Το πρόγραμμα GRÆDUCATION συγκεράζει δράσεις επαγ-
γελματικού προσανατολισμού και την ανάπτυξη νέων, ελ-
κυστικών περιεχομένων επαγγελματικής εκπαίδευσης με  
μελλοντική προοπτική, κατά τρόπο τέτοιον ώστε να βελ-
τιώνονται τόσο τα ίδια τα παρεχόμενα προγράμματα όσο 
και η πρόσληψή τους από το κοινό. Έτσι μπορεί να αντιμε-
τωπιστεί το πρόβλημα της ανανέωσης και να εκπαιδευτεί 
η νέα γενιά σύμφωνα με τις ανάγκες και με γνώμονα την 
επαγγελματική της αποκατάσταση. 
 
Για τα μεμονωμένα βιοτεχνικά επιμελητήρια, των οποίων 
οι πρωταρχικές περιοχές ευθύνης είναι αντίθετες, δηλαδή 
προσανατολισμένες στο περιφερειακό επίπεδο, η συμμε-
τοχή στη δυναμική διεθνοποίηση της επαγγελματικής εκ-
παίδευσης και στη βελτίωσή της στο ευρωπαϊκό πλαίσιο 
αποτελεί ζήτημα τόσο εσωτερικής ενόρασης όσο και προ-
βολής προς τα έξω. 
 
Αυτός ήταν και ο καθοριστικός παράγοντας που ώθησε το 
Εκπαιδευτικό Κέντρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου του 
Μύνστερ να συμμετάσχει ενεργά τόσο σε προγράμματα 
ανταλλαγής όσο και στην ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών 
περιεχομένων και προγραμμάτων σπουδών. Συγκεκριμένα, 
βασίστηκε στις ακόλουθες σκέψεις: 
 

Ο επανασχεδιασμός περιεχομένου οδηγεί πάντα και σε 
επαναξιολόγηση της ύλης, με αποτέλεσμα να συνιστά εν 
γένει έναν κινητήριο μοχλό καινοτομίας. 
Η αναδιάρθρωση και αναθεώρηση θεματικών τομέων στο 
πλαίσιο συνεργασιών επιφέρει συνολικότερα και ποιοτι-
κότερα αποτελέσματα από ό,τι η μονομερής δράση. 
Μέσα από τα διεθνή προγράμματα προωθούνται οι διε-
θνείς σχέσεις και ενισχύεται η ενοποίηση των εκπαιδευ-
τικών πλαισίων στην Ευρώπη. 
Μέσα από την ενοποίηση της επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης δημιουργούνται επιπρόσθετα μεγαλύτεροι χώροι οι-
κονομικής δραστηριότητας για τον βιοτεχνικό κλάδο. 

 
Από τη σκοπιά του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου η συνεργα-
σία στο πλαίσιο του προγράμματος GRÆDUCATION είναι 
γόνιμη, επιτυχημένη και με μελλοντική προοπτική. 

zusammengeführt werden. Durch die kooperative Entwick-
lung entsteht eine gemeinsame Identifikation mit den 
neuen Ergebnissen. Dies alles sind Schritte auf dem Weg 
zu dem Langzeitziel der Vereinheitlichung der Bildungsbe-
dingungen in Europa. 
 
Darüber hinaus muss sich speziell das Handwerk heutzu-
tage in ganz Europa einer massiven Nachwuchsproblematik 
stellen und versuchen, im Hinblick auf drohenden Fach-
kräftemangel gegenzusteuern. Die Chancen handwerklicher 
Ausbildungen sind nicht bekannt genug, das Image von 
Handwerksberufen spiegelt nicht die heutzutage an-
spruchsvollen, vielfältigen und häufig auch gut bezahlten 
Tätigkeiten von Handwerkern wider. 
 
Im Projekt GRÆDUCATION werden deshalb Maßnahmen 
zur Berufswahlorientierung mit der Entwicklung neuer at-
traktiver und zukunftsweisender Ausbildungsinhalte ver-
schränkt, sodass gleichzeitig das Angebot und die Wahr-
nehmbarkeit des Angebots verbessert werden. So kann der 
Nachwuchsproblematik entgegengewirkt werden und die 
Jugend bedarfsgerecht für ihre berufliche Zukunft ausge-
bildet werden. 
 
Für die einzelnen Handwerkskammern, deren originäre 
Zustän digkeitsbereiche geradezu gegenläufig, nämlich re-
gional ausgerichtet sind, ist es eine Frage des internen Weit-
blicks und der Wirkung nach außen, bei der unaufhaltsa-
men Internationalisierung beruflicher Bildung eine Rolle 
zu spielen und Berufsbildung im europäischen Rahmen zu 
verbessern. Dies war auch ausschlaggebend für das Hand-
werkskammer Bildungszentrum Münster, sowohl in Aus-
tauschprojekten als auch in der Entwicklung neuer Bil-
dungsmaßnahmen und Curricula aktiv zu sein. Im Einzelnen 
spielten folgende Überlegungen eine Rolle: 
 

Neukonzeptionen führen immer auch zu einer Neube-
wertung der Materie und wirken sich so übergreifend als 
Innovationsmotor aus. 
Durch Kooperation entstehen bei der Neustrukturierung 
und Überarbeitung von Themengebieten umfassendere 
und hochwertigere Ergebnisse als in Alleingängen. 
Internationale Projektarbeit befördert internationale Be-
ziehungen und stärkt die Vereinheitlichung der Bildungs-
bedingungen in Europa. 
Mit der Vereinheitlichung der Berufsbildung entstehen 
auch größere Wirtschaftsräume für das Handwerk. 

 
Für die Handwerkskammer ist die Mitarbeit im Projekt 
GRÆDU CATION fruchtbar, erfolgreich und zukunftsweisend. 

Es ist damit zu rechnen, dass die Nachfrage  
in den kommenden Jahren weiter steigt,  
denn bildungspolitisch wird das deutsche  
duale System der Berufsausbildung in vielen  
europäischen und außereuropäischen Ländern 
als erfolgreiches Modell betrachtet.

Heine, Landrath | GRÆDUCATION im handwerkspolitischen Kontext
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Der deutsch-griechische Dialog im Bereich Bildung existiert schon seit längerer Zeit. Im Rahmen der Deutsch-Griechischen  
Partnerschaftsinitiative der Bundesregierung (DGP) vom 5. März 2010 arbeitet das Bundes ministerium für Bildung und  
Forschung (BMBF) im Bereich der Forschung und beruflichen Bildung in gemein samen Forschungskooperationen erfolg-
reich mit Griechenland zusammen. Diese Zusammenarbeit wurde auf Basis eines Memorandums, das Deutschland im  
Dezember 2012 mit sechs europäischen Ländern zur Zusammenarbeit in der beruflichen Bildung geschlossen hat, gestärkt 
und fokussiert. Zum selben Zeitpunkt unterzeichneten die Bildungsministerien Griechenlands und Deutschlands zudem ein  
bilaterales Kooperations abkommen zur Berufsbildung, das im Jahr 2017 um drei weitere Jahre verlängert wurde. 

Im Jahr 2013 startete die deutsch-griechische Berufsbil-
dungszusammenarbeit, um Perspektiven für eine am Ar-
beitsmarkt ausgerichtete Berufsausbildung in Griechenland 
auszuloten. Die weltweite Finanzkrise hatte insbesondere 
in Griechenland extreme Auswirkungen. Eine Reform der 
beruflichen Bildung galt unter anderem als dringendes An-
liegen, um die hohe Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen 
und eine hochwertige Alternative zum bislang in Griechen-
land bevorzugten Universitätsstudium zu bieten.  
 
Das deutsche duale System lässt sich nicht eins-zu-eins 
nach Griechenland transferieren. Zu unterschiedlich sind 
die Bildungsverständnisse, die institutionellen Rahmenbe-
dingungen und die Formation der Wirtschaftssektoren.  Es 
galt zunächst den Beweis anzutreten, dass duale Formen 
der beruflichen Ausbildung in Griechenland erfolgreich 
funktionieren können.  Hierzu dienten die beiden BMBF-
Projekte „MENDI“ zur Ausbildung in Hotel- und Gastrono-
mieberufen und „VETnet“ zur Ausbildung in technischen 
Berufen im Umfeld der griechischen Eisenbahn. Gemein-
sam mit den griechischen Partnern wurden Kapazitäten 
aufgebaut, um innovative Beiträge zu den griechischen Re-
formvorhaben in der beruflichen Bildung zu leisten, die sich 
an der Nachfrage des Arbeitsmarktes orientieren. Viele der 
dort entwickelten Inhalte und Instrumente der Qualitätssi-
cherung zur betrieblichen Ausbildung wurden bei der Opti-

mierung der griechischen EPAS-Ausbildungen berücksichtigt 
und hatten damit einen nachhaltigen Innovationseffekt. Seit 
2017 fördert das BMBF das Pilotprojekt „GRÆDUCATION“, 
das auf die Entwicklung und Erprobung innovativer um-
welttechnischer Berufe abzielt. Die Verbindung von state-
of-the-art Umwelttechnik mit attraktiven Formen der Be-
rufsorientierung hilft dabei, das Image betrieblicher 
Berufsausbildung deutlich zu verbessern und das Engage-
ment von Privatunternehmen in der Ausbildung zu stärken. 
Die Pilotprojekte werden stetig flankiert von Kooperations-
aktivitäten des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) mit 
griechischen gewerkschaftlichen Partnern mit dem Ziel, ar-
beitnehmerseitig konstruktive Beiträge zur griechischen Be-
rufsbildungsreform zu leisten. Das BMBF unterstützte dies 
durch die Förderung des DGB-Projektes „Unions4VET“.  
 
Die Bildungsministerien Griechenlands und Deutschlands 
stimmen sich im Rahmen von „Technical Meetings“ zur Um-
setzung der Pilotprojekte ab. Dabei werden die Wirtschafts- 
und Sozialpartner, sowie weitere Projektverantwortliche, 
wie etwa das FIAP e.V. mit einbezogen.  
Das griechische Bildungssystem unterliegt der Aufsicht des 
Ministeriums für Bildung, Forschung und religiöse Angele-
genheiten, das auch für den Bereich der beruflichen Bildung 
verantwortlich ist. Das Berufsbildungssystem Griechenlands 
ist traditionell schulisch organisiert und wird zentralstaat-
lich gesteuert. In den letzten Jahren bemüht sich das grie-
chische Bildungsministerium um die Modernisierung und 
Imageverbesserung der Berufsbildung. Beispielsweise wur-
den berufsbildende Elemente in die Sekundarschulen EPAL 
(Epaggelmatika Lykeia) aufgenommen, deren Lehrplan so-
wohl allgemeinbildend als auch berufsbildend und tech-
nisch ist. Dieser Ausbildungsgang dauert drei Jahre und seit 
einem Jahr können die jungen Menschen am Ende ihrer 
Ausbildung noch 9 Monate Praxis in einem Unternehmen 
beantragen. Die Schüler schließen einen Ausbildungsver-
trag mit dem Arbeitgeber ab und erhalten eine Vergütung. 
Dieses neue Vorhaben ist ein erster Schritt des griechischen 
Bildungsministeriums in Richtung Berufsausbildung, also 
Verknüpfung der Ausbildung mit dem Arbeitsmarkt.  

Prof. Dr.-Ing. Athanassios Kelemis, Geschäftsführer Deutsch-Griechische Industrie- und  
Handelskammer und Hannes Barske, DLR  
 

Deutsch-griechischer Dialog in Theorie und Praxis:  
Institutionelle Barrieren und politische Stolpersteine 
Herausforderungen an den Schnittstellen der  
deutsch-griechischen Zusammenarbeit  

Ωστόσο, ήδη από το 2013 είχαν τεθεί οι βάσεις για την ελ-
ληνογερμανική συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, προκειμένου να διερευνηθούν οι προοπτικές 
συνεργειών μεταξύ των δύο χωρών προσανατολισμένες 
στην αγορά εργασίας της Ελλάδας, όπου η παγκόσμια οι-
κονομική κρίση είχε εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις. Η 
μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης κρίθηκε 
ως επείγον θέμα, με στόχο τη μείωση του υψηλού ποσο-
στού ανεργίας των νέων, αλλά και την παροχή εναλλακτικής 
λύσης υψηλών προδιαγραφών απέναντι στις πανεπιστη-
μιακές σπουδές, οι οποίες βρίσκονται ψηλά στις προτιμή-
σεις των Ελλήνων. 
 
Το γερμανικό διττό σύστημα εκπαίδευσης δεν θα μπορούσε 
να βρει απόλυτη εφαρμογή στην Ελλάδα, καθώς οι εκπαι-
δευτικές προσεγγίσεις, το θεσμικό πλαίσιο και η διαμόρ-
φωση των οικονομικών κλάδων διαφέρουν από τη μία χώρα 
στην άλλη. Το πρώτο απαραίτητο βήμα ήταν να φανεί στην 

πράξη, ότι κάποια στοιχεία διττής επαγγελματικής εκπαί-
δευσης μπορούσαν να λειτουργήσουν στην Ελλάδα με επι-
τυχία. Το σκοπό αυτόν εξυπηρέτησαν τα δύο έργα του Ομο-
σπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας, το «MENDI» 
με στόχο την εκπαίδευση σε ξενοδοχεία και στο χώρο της 
γαστρονομίας και το «VETnet» με στόχο την εκπαίδευση 
σε τεχνικά επαγγέλματα στον τομέα του ελληνικού σιδη-
ρόδρομου. Σε συνεργασία με τους Έλληνες εταίρους ενι-
σχύθηκαν γνώσεις και ικανότητες, προκειμένου να δημι-
ουργηθούν καινοτόμες δράσεις, προσανατολισμένες στις 
ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας και στα μεταρ-
ρυθμιστικά πλάνα στον τομέα της επαγγελματικής εκπαί-
δευσης. Το περιεχόμενο, καθώς και πολλά εργαλεία δια-
σφάλισης ποιότητας, που αναπτύχθηκαν, ελήφθησαν 
υπόψη κατά τη διαμόρφωση των ελληνικών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων των σχολών ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ., διασφαλίζο -
ντας, με τον τρόπο αυτό, ένα αειφόρο και καινοτόμο απο-
τέλεσμα. Από το 2017, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παι-

Δρ. Μηχ. Αθανάσιος Κελέμης, Διευθυντής Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου και Hannes Barske, DLR 
 

Ελληνογερμανικός διάλογος στη θεωρία και στην 
πράξη: Θεσμικά και πολιτικά εμπόδια  
Προκλήσεις στα σημεία τομής της Ελληνογερμανικής συνεργασίας 

Τα τελευταία χρόνια Ελλάδα και Γερμανία έχουν αναπτύξει έναν ουσιαστικό – παραγωγικό διάλογο στον τομέα της 
Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την Ελληνογερμανική Σύμπραξη της Ομοσπονδιακής Κυβέρνη-
σης (DGP) της 5ης Μαρτίου του 2010, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας (BMBF) συνεργάζεται επι-
τυχώς με την Ελλάδα στο πεδίο της έρευνας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε κοινά ερευνητικά προγράμ-
ματα. Η συνεργασία αυτή ενισχύθηκε και επικεντρώθηκε στη βάση ενός Μνημονίου, το οποίο υπέγραψε η 
Γερμανία τον Δεκέμβριο του 2012 με έξι ευρωπαϊκές χώρες, με σκοπό τη συνεργασία στον τομέα της επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης. Το ίδιο χρονικό διάστημα, τα Υπουργεία Παιδείας Ελλάδας και Γερμανίας υπέγραψαν, μία διμερή 
συμφωνία συνεργασίας για την επαγγελματική κατάρτιση, η οποία παρατάθηκε το 2017 για τρία επιπλέον χρόνια.
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men ein sehr wichtiger Faktor ist. Umdenken 
müssen auch die Unternehmen. Heutzutage 
sehen die meisten Unternehmen die berufli-
che Ausbildung von Fachkräften immer noch 
nicht als sinnvolle Investition. Hier darf man 
nicht vergessen, dass 98% der Betriebe in 
Griechenland inhabergeführte Klein- und 
Kleinstbetriebe von höchstens zehn Beschäf-
tigten sind. Die Betriebe müssen trotzdem 
ihre wichtige Rolle zum Thema Ausbildung 
der Fachkräfte der Zukunft erkennen und sich 
aktiver daran beteiligen.  
 
Das Projekt GRÆDUCATION leistet hier einen 
wichtigen Beitrag, da es auch das Thema der 
Berufswahlorientierung und des Marketings 
für griechische Ausbildungsgänge im Projekt 
gestaltet. Allgemeinbildende Schulen, berufs-
bildende Institutionen und Unternehmen ar-
beiten im Projekt zusammen, um Ansätze für 
eine systematische Berufsorientierung an 
griechischen Schulen zu initiieren und um Un-
ternehmen zu motivieren, junge Menschen 
für die Perspektiven einer beruflichen, zu-
kunftsorientierten Berufsbildung zu sensibi-
lisieren.  
 
Eine aktivere Beteiligung, für die Verknüpfung 
zwischen den Betrieben und den beruflichen 
Bildungsgängen müssen auch die öffentliche 
Verwaltung, wie zum Beispiel die Industrie- 
und Handelskammern, die Verbände, Gewerk-
schaften, Behörden und Bildungsinstitutionen 
erweisen. 
 
Die Berufsbildung wird auch in der Zukunft 
ein herausragender Schwerpunkt der bilate-
ralen Zusammenarbeit Griechenlands und 
Deutschlands sein. Es gilt, die Freundschaft 
der beiden Länder weiter zu stärken und die 
Beziehungen durch zukunftsgewandte ge-
meinsame Projekte auszugestalten. Darüber 
hinaus geht es aber auch um viel mehr: Durch 
eine gute, attraktive zukunftsfeste Berufsbil-
dung leisten wir wichtige Beiträge zur Kohä-
sion der Europäischen Union als gemeinsa-
mer Wirtschafts-, Kultur- und Lebensraum. 
Dieses Europa muss auch morgen von jungen 
Menschen getragen werden, die gute beruf -
liche und persönliche Perspektiven haben. 
Hierfür legen wir heute schon die Grundlagen.

δείας και Έρευνας υποστηρίζει το πιλοτικό 
έργο »GRÆDUCATION«, το οποίο αποσκοπεί 
στην ανάπτυξη και αρχική εφαρμογή καινο-
τόμων «Πράσινων Επαγγελμάτων». Ο συνδυα-
σμός της σύγχρονης τεχνολογίας περιβάλλο -
ντος με ελκυστικές μορφές επαγγελματικού 
προσανατολισμού συμβάλλει στη σημαντική 
βελτίωση της εικόνας της ενδο-επιχειρησια-
κής επαγγελματικής εκπαίδευσης και στην 
ενίσχυση της συμμετοχής ιδιωτικών εταιριών 
στην όλη προσπάθεια. Τα πιλοτικά έργα 
υποστη ρίζονται διαρκώς από δράσεις συνερ-
γασίας της Γερμανικής Συνομοσπονδίας Συν-
δικάτων (DGB) και των ελληνικών συνδικαλι-
στικών φορέων, με στόχο την εποικοδομητική 
συμβολή των εργαζομένων στις μεταρρυθμί-
σεις για την ελληνική επαγγελματική εκπαί-
δευση. Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας 
και Έρευνας υποστήριξε τη δράση αυτή με την 
προώθηση του έργου «Unions4VET» της Γερ-
μανικής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων. 
 
Επίσης, τα Υπουργεία Παιδείας της Ελλάδας 
και της Γερμανίας συμφωνούν ως προς την 
υλοποίηση των πιλοτικών έργων στο πλαίσιο 
των «Technical Meetings». Στην προσπάθεια 
αυτή συμμετέχουν οικονομικοί, καθώς και κοι-
νωνικοί εταίροι, όπως και άλλοι υπεύθυνοι έρ-
γων, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το 
Ερευνητικό Ινστιτούτο FIAP e.V. 
Όπως είναι γνωστό, το ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα τελεί υπό την εποπτεία του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
το οποίο είναι υπεύθυνο και για την επαγγελ-
ματική εκπαίδευση, που επικεντρώνεται κυ-
ρίως σε θεωρητικά μαθήματα και ελέγχεται 
κεντρικά. Τα τελευταία χρόνια, το Υπουργείο 
προσπαθεί να εκσυγχρονίσει και να βελτιώσει 
την εικόνα της επαγγελματικής εκπαίδευσης. 
Για παράδειγμα, τα σχολεία της δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης, όπως τα ΕΠΑ.Λ. (Επαγγελ-
ματικά Λύκεια) διαθέτουν, πλέον, στοιχεία 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, έχοντας ένα 
πρόγραμμα σπουδών, το οποίο προσφέρει 
μαθήματα γενικού, επαγγελματικού και τεχνι-
κού ενδιαφέροντος. Εδώ και ένα χρόνο, οι 
νέοι έχουν τη δυνατότητα στο τέλος της τριε-
τούς εκπαίδευσής τους να υποβάλλουν αί-
τηση για 9μηνη πρακτική σε μία επιχείρηση, 
με την οποία συνάπτουν ειδική σύμβαση και 
λαμβάνουν αμοιβή. Η εν λόγω πρωτοβουλία 
του Υπουργείου Παιδείας αποτελεί ένα πρώτο, 
ουσιαστικό, βήμα σύνδεσης της εκπαίδευσης 
με την αγορά εργασίας.  
 
Παράλληλα με τα ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν κι οι 
σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης ΕΠΑ.Σ. 
(Επαγγελματικές Σχολές) του Οργανισμού 
Ανάπτυξης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), 

οι οποίες βρίσκονται πιο κοντά στο γερμανικό 
διττό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης. 
Στις σχολές αυτές η διδασκαλία αποτελείται 
από επαγγελματικά και τεχνικά τμήματα μα-
θημάτων, τα οποία υποστηρίζονται στο πρα-
κτικό τους σκέλος από επιχειρήσεις. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι στο πλαίσιο των έργων «MENDI», 
«VETnet» και «GRÆDUCATION» υπήρξε και συ-
νεχίζει να υπάρχει στενή συνεργασία με τις 
σχολές ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. 
 
Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχα-
νικό Επιμελητήριο (DGIHK) ενεργεί, μέσω της 
άμεσης πρόσβασής του σε επιχειρήσεις με 
γνώση της αγοράς, ως γέφυρα επικοινωνίας 
της γερμανικής και της ελληνικής εκπαιδευ-
τικής κοινότητας με την επιχειρηματική κοι-
νότητα. Στόχος του Επιμελητηρίου είναι να 
λειτουργεί ως πλατφόρμα επικοινωνίας με-
ταξύ επιχειρήσεων και εκπαιδευόμενων, όπως 
και με τους γονείς τους, αλλά και εν γένει με 
όσους πιστεύουν στο διττό σύστημα επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης. Ως φορέας επενδύει 
στη διττή επαγγελματική εκπαίδευση, με 
στόχο την ευκολότερη πρόσβαση των νέων 
στην αγορά εργασίας. Είμαστε πεπεισμένοι, 
ότι η διττή επαγγελματική εκπαίδευση απο-
τελεί μια πρόσθετη ευκαιρία για την οικονο-
μική ανάπτυξη της Ελλάδας. 
 
Είναι πολύ σημαντικό το ελληνικό κράτος να 
αναπτύξει τις κατάλληλες συνθήκες για τη δη-
μιουργία μιας σύγχρονης και ορθά προσανα-
τολισμένης πολιτικής στην αγορά διττής επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης. Τα πιλοτικά έργα 
αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα, 
καθώς αποτυπώνουν τα οφέλη του θεσμού 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης, ώστε να 
αφομοιωθούν τόσο από τους νέους ανθρώ-
πους όσο και από εκπροσώπους της πολιτικής 
και της οικονομίας. Μετατρέπονται σε ‘success 
stories’ και βοηθούν στην ενίσχυση της κατα-
νόησης και στην αντιμετώπιση των θεσμικών 
φραγμών και των πολιτικών εμποδίων.  
 
Στις προκλήσεις περιλαμβάνεται επίσης η 
βελτίωση της εικόνας της επαγγελματικής εκ-
παίδευσης στην Ελλάδα, ώστε να καταστεί 
περισσότερο ελκυστική στους γονείς που, 
όπως είναι γνωστό, οι περισσότεροι επιθυ-
μούν τα παιδιά τους να σπουδάσουν πι-
στεύοντας, ότι αργότερα θα έχουν καλύτερες 
προοπτικές απασχόλησης. Έχουμε χρέος να 
τους βοηθήσουμε να αντιληφθούν ότι ο τρό-
πος σκέψης τους θα πρέπει να αλλάξει, αφού 
όταν οι νέοι αρχίζουν την επαγγελματική τους 
εκπαίδευση, λαμβάνουν άμεσα αμοιβή, γεγο-
νός το οποίο, πέραν των άλλων, στηρίζει και 
το εισόδημα των νοικοκυριών μικρού και με-

σαίου εισοδήματος. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, 
επίσης, να αλλάξουν τρόπο σκέψης και να ανα-
γνωρίσουν το σημαντικό τους ρόλο σε ό, τι 
αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση του 
μελλοντικού εργατικού δυναμικού, λαμβάνο -
ντας ενεργότερα μέρος σε αυτή. Δυστυχώς, 
σήμερα, οι περισσότερες εξ αυτών εξακολου-
θούν να μην θεωρούν την επαγγελματική 
εκπαί δευση του εξειδικευμένου προσωπικού 
ως αξιόλογη επένδυση. Οι μικρές επιχειρήσεις 
δε με μέγιστο αριθμό τους δέκα εργαζόμε-
νους, οι οποίες φτάνουν στην Ελλάδα το 98%, 
θα μπορούσαν να λάβουν σημαντικά οφέλη 
από την επαγγελματική εκπαίδευση.  
 
Προκειμένου να ξεπεραστούν τα προαναφε-
ρόμενα ζητήματα, το έργο GRÆDUCATION 
διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό και 
ενεργό ρόλο, στηρίζοντας δράσεις επαγγελ-
ματικού προσανατολισμού και προώθησης 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελ-
λάδα. Τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης, τα 
ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων συ-
νεργάζονται, με σκοπό να εισάγουν προσεγ-
γίσεις συστηματικής επαγγελματικής εκπαί-
δευσης και να παρακινήσουν την αγορά να 
ευαισθητοποιήσει τους νέους ανθρώπους 
σχετικά με τις προοπτικές, που τους παρέχει 
μια επαγγελματική, και προσανατολισμένη 
στο μέλλον, εκπαίδευση. 
 
Μία πιο ενεργή συμμετοχή, με σκοπό τη σύν-
δεση της ενδο-επιχειρησιακής και επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης, θα πρέπει να παρέχεται 
και από δημόσιες διοικήσεις, όπως είναι τα 
Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, οι 
Ενώσεις, τα Συνδικάτα, οι Δημόσιες Αρχές και 
τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 
 
Η επαγγελματική εκπαίδευση θα συνεχίσει και 
στο μέλλον να αποτελεί επίκεντρο της διμε-
ρούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γερ-
μανίας. Είναι σημαντικό να ενισχυθεί περαι-
τέρω η φιλία μεταξύ των δύο χωρών και να 
διαμορφωθούν οι σχέσεις μέσω κοινών μελ-
λοντικών έργων. Όμως δεν είναι μόνο αυτό: 
Μέσω της καλής, ελκυστικής και σταθερής 
επαγγελματικής κατάρτισης, συμβάλλουμε 
σημαντικά στη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ως κοινό οικονομικό, πολιτισμικό και ζω-
τικό χώρο. Αυτή η Ευρώπη θα πρέπει να συ-
νεχίσει να υπάρχει, να αναπτύσσεται και να 
υποστηρίζεται από νέους ανθρώπους, οι 
οποίοι θα διαθέτουν καλές επαγγελματικές 
και προσωπικές προοπτικές. Πρόκειται για 
έναν στρατηγικό, για έναν μακροπρόθεσμο 
στόχο, του οποίου τα θεμέλια χτίζουμε ήδη 
από σήμερα.

Die EPAS Schulen für Berufsbildung (Epaggel-
matikes Scholes) der griechischen Agentur für 
Arbeit (OAED) kommen dem deutschen dua-
len System der Berufsausbildung am nähes-
ten. Der Unterricht besteht aus berufsbilden-
den und technischen Anteilen, ergänzt durch 
einen praktischen Teil in Betrieben. In GRÆ-
DUCATION wird, wie bereits in den Projekten 
„MENDI“ und „VETnet“, eng mit dem OAED 
und den EPAS Schulen kooperiert.  
 
Die Deutsch-Griechische Industrie-und Han-
delskammer (DGIHK) agiert durch ihren direk -
ten Zugang zu Unternehmen mit Marktkennt-
nissen als Kommunikationsbrücke zwischen 
der Deutschen und Griechischen Bildungsge-
meinschaft und der Marktwirtschaft. Anliegen 
der Kammer ist es, als Plattform für Unter-
nehmen, Auszubildende, Eltern und allgemein 
für alle Interessenten, die Wert auf das duale 
Berufsausbildungssystem legen, zu fungieren. 
Die DGIHK investiert in die duale Berufsaus-
bildung in der Absicht, den Arbeitsmarkt mit 
der Ausbildung zu verknüpfen. Wir sind der 
festen Meinung, dass die duale Ausbildung 
eine zusätzliche Chance zur wirtschaftlichen 
Entwicklung Griechenlands darstellt. 
 
Es ist sehr wichtig, dass der griechische Staat 
die richtigen Rahmenbedingungen entwi-
ckelt, damit eine moderne und am Markt ori-
entierte, duale Berufsausbildung etabliert 
werden kann. Die Pilotprojekte bilden dabei 
‚Schaufenster‘ und zeigen die Vorteile der Be-
rufsausbildung, sowohl für die jungen Men-
schen und die Politiker, als auch für die Wirt-
schaft. Pilotprojekte werden zu ‚Success 
Stories‘ und dienen zur Bekämpfung des man-
gelhaften Verständnisses und zur Behebung 
der institutionellen Barrieren und der politi-
schen Stolpersteine. 
 
Zu den Herausforderungen gehört die Verbes-
serung des Images der Berufsausbildung in 
Griechenland.  Die meisten Eltern wollen, dass 
ihre Kinder studieren, da sie denken, dass sie 
dann bessere Jobaussichten haben. Es muss 
jedoch umgedacht werden, denn wenn die 
Jugendlichen eine Ausbildung beginnen, er-
halten sie sofort ein Einkommen, was für 
Haushalte mit kleinen und mittleren Einkom-

Κελέμης, Barske | Ελληνογερμανικός διάλογος

Die duale Ausbildung stellt eine zusätzliche Chance 
zur wirtschaftlichen Entwicklung Griechenlands dar. 
Auch Klein- und Kleinstbetriebe müssen ihre wichtige 
Rolle zur Ausbildung der Fachkräfte  erkennen und 
sich aktiver daran beteiligen.  
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Die Deutsch-Griechische Industrie- und Handelskammer ist in den letzten Jahren 
im Bildungsbereich tätig und hat die Verbindung junger Menschen zum Arbeits-
markt geschaffen. Viele griechische und deutsche Unternehmen, Mitglieder und 
Nichtmitglieder der Deutsch-Griechischen Kammer, stehen vor dem Problem, 
dass sie kein qualifiziertes Personal finden können. Der Mangel an Kompetenzen 
auf dem Arbeitsmarkt betrifft insbesondere private Unternehmen. Wenn ein Un-
ternehmen beispielsweise einen Elektriker sucht, melden sich viele junge Men-
schen mit einem Hochschulabschluss oder einem akademischen Abschluss, die 
jedoch wenig praktische Erfahrung haben. Ein ähnliches Problem stellt sich 
ICON GROUP TECHNIKI IKE, einem technischen Unternehmen für Planung und 
Bau von mechanischen Anlagen in Athen. Das Unternehmen ist seit 1978 in die-
sem Bereich tätig. ICON GROUP erweitert und verfeinert die Erbringung von 
Dienstleistungen in energietechnischen Anwendungen und Energiesparsystemen 
mit integrierten Lösungen in Design, Überwachung, Bau, Betriebsführung und 
Instandhaltung. Die spezialisierten Arbeitskräfte des Unternehmens sind sehr 
wichtig, so dass das Unternehmen an Bildungsprogrammen und -projekten wie 
GRAEDUCATION teilnimmt. 
 

Sarina Thiele, Leiterin der Abteilung Aus- und Weiterbildung, Deutsch-Griechische Industrie- 
und Handelskammer, im Gespräch mit Dimitris Managoudis, CEO, ICON GROUP 
 

Return on Investment: Zur Bedeutung der Aus- und Weiterbildung 
von Mitarbeitern für griechische Unternehmen  

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη-
τήριο δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στον τομέα 
της εκπαίδευσης, επιτυγχάνοντας τη σύνδεση των νέων με 
την αγορά εργασίας. Πολλές ελληνικές και γερμανικές επι-
χειρήσεις, μέλη ή μη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου 
αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, ότι δεν μπορούν να βρουν 
εξειδικευμένο προσωπικό. Η έλλειψη δεξιοτήτων σχετικών 
με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, πλήττει ιδιαίτερα 
τις ιδιωτικές εταιρείες. Όταν για παράδειγμα μια επιχείρηση 
αναζητά ηλεκτρολόγο, δηλώνονται πολλοί νέοι με πανεπι-
στημιακό πτυχίο, οι οποίοι όμως έχουν ελάχιστη πρακτική 
εμπειρία. Παρόμοιο πρόβλημα αντιμετωπίζει η εταιρεία 
ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε., η οποία είναι μια τεχνική εται-
ρεία μελέτης και κατασκευής μηχανολογικών εγκαταστά-
σεων στην Αθήνα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο 
από το 1978. Ο όμιλος ICON GROUP διευρύνει και τελει-
οποιεί την παροχή υπηρεσιών σε ενεργειακές ηλεκτρομη-
χανολογικές εφαρμογές και σε συστήματα εξοικονόμησης 
ενέργειας, με ολοκληρωμένες λύσεις σε μελέτη, επίβλεψη, 
κατασκευή, διαχείριση λειτουργίας και συντήρηση. Το εξει-
δικευμένο εργατικό δυναμικό της είναι πολύ σημαντικό, 
για αυτό και η εταιρεία συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προ-
γράμματα και έργα όπως το GRAEDUCATION. 
 
1. Ως επιχειρηματίας, πως αντιμετωπίζετε την έλλειψη 
εξειδικευμένου προσωπικού; Πού αναζητείτε το  
«κατάλληλο» εργατικό προσωπικό για την εταιρεία σας; 
Μαναγούδης: Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, είναι 
ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι 
ελληνικές επιχειρήσεις και όχι μόνο, τουλάχιστον από το 
2011 και μετά. Ως γνωστό, πολλοί εξειδικευμένοι επαγγελ-
ματίες και τεχνίτες, βγήκαν από την αγορά εύρεσης εργα-
σίας, κατά το χρονικό διάστημα της κρίσης (2011 – 2018), 
είτε αποχωρώντας από τη χώρα (Brain drain), είτε άφησαν 
το επάγγελμά τους και στράφηκαν σε άλλα επαγγέλματα. 
Αυτό, είχε ως αποτέλεσμα, το υπόλοιπο διαθέσιμο δυνα-
μικό, (άνεργοι) να είναι άνευ εμπειρίας, άνευ εξειδίκευσης 
και πολλές φορές, δυστυχώς, άνευ ενδιαφέροντος να εξε-
λιχθεί στον τομέα εργασίας. Με αυτό τον τρόπο, οι δυνα-
τότητες εξέλιξης είναι για αυτούς, σε χαμηλό επίπεδο κα-
θώς δεν αναζητούν σε αρκετές περιπτώσεις, συνθήκες 
εξέλιξης. Το μόνο εργαλείο που διαθέτει σήμερα μια επι-
χείριση, κατά την γνώμη μου, είναι αρχικά η φήμη που έχει 
στην αγορά εργασίας και φυσικά οι αγγελίες εύρεσης ερ-
γασίας, κυρίως από ηλεκτρονικά μέσα (ιστοσελίδες ανα-
ζήτησης εργασίας, social media κ.λ.π.). 
 

Σαρίνα Τίλε, Υπεύθυνη Τμήματος Εκπαίδευσης, Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο, Δημήτρης Μαναγούδης, CEO, ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε 
 

Συνέντευξη για το ρόλο των επιχειρήσεων  στην εκπαίδευση του 
μελλοντικού εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα

1. Wie gehen Sie als Unternehmer mit dem Mangel  
an qualifiziertem Personal um? Wo suchen Sie die  
„richtigen“ Mitarbeiter für Ihr Unternehmen? 
Managoudis: Der Mangel an Fachkräften, ab 2011, ist viel-
leicht das wichtigste Problem nicht nur für die griechischen 
Unternehmen. Es ist bekannt, dass viele spezialisierte Fach-
leute und Handwerker während der Krisenperiode (2011-
2018) ihre Arbeit verloren und entweder das Land (Brain 
Drain) oder ihren Beruf verließen und sich anderen Berufen 
zuwandten. Dem Rest der Menschen, die arbeitslos wurden, 
fehlte es an Erfahrung, es gab einen Mangel an Fachwissen, 
und oft war es unglücklicherweise uninteressant, sich am 
Arbeitsplatz zu entwickeln. So sind die Möglichkeiten der 
Entwicklung für sie sehr gering, da sie oft nicht offen für 
Entwicklung sind. Das einzige Instrument, dass einem Un-
ternehmen zur Verfügung steht ist, meiner Meinung nach, 
zunächst die Reputation als Arbeitgeber und natürlich die 
Stellenanzeigen auf elektronischem Wege (Websites zur Ar-
beitssuche, Social Media usw.).  
 
2. Eine gute Lösung ist die Einbindung des Unter -
nehmens in praxisorientierte Schulungsprogramme. 
Dies bedeutet, dass das Unternehmen auf dem  
Arbeitsmarkt aktiv an der Jugendbildung beteiligt ist. 
Nehmen Sie an solchen Programmen teil? 
Managoudis: Die Teilnahme an Trainingsprogrammen ist 
wichtig, aber, um Missverständnissen vorzubeugen, bedeu-
tet die Teilnahme an diesen Programmen nicht, dass bereits 
spezialisierte Fachkräfte die Zielgruppe dieser Programme 
sind, was nach wie vor ein Problem darstellt. Im Rahmen 
des Kooperationsprogramms GRAEDUCATION, das von der 
ICON GROUP unterstützt wird, fand im Februar 2019 ein 
zertifiziertes Ausbildungsprogramm im Bereich der Kühl- 
und Klimatechnik statt, an dem Mitarbeiter der ICON 
GROUP und andere griechische Unternehmen teilnahmen. 
Dies geschieht, um den Arbeitnehmer zusätzliche Kennt-
nisse und Erfahrungen zu vermitteln. Dies ist neben Aus-
bildungsprogrammen sehr hilfreich, da die meisten Men-
schen keine extra Schule besuchen wollen. 
Die Weiterbildungsprogramme bieten in vielen Fällen zu-
sätzliche Qualifikationen. Es ist ein unverzichtbares Instru-
ment für potenzielle Mitarbeiter sowie für Unternehmen, 
die Fachpersonal suchen! 
 
3. Gibt es eine Zusammenarbeit mit den Berufsschulen 
der griechischen Arbeitsagentur (OAED)? Werden junge 
Menschen in der ICON GROUP ausgebildet? Wenn ja, 
wie lange dauert die Ausbildung? 
Managoudis: Glücklicherweise gab es in den letzten zwei 
Jahren eine Zusammenarbeit mit der OAED, und wir sind 
sehr zufrieden damit. Wir implementieren Ausbildungspro-
gramme für junge Techniker, die zwischen neun Monaten 
und zwei Jahren in einer Schulungs- und Lernumgebung 

2. Μια καλή λύση είναι η συμμετοχή της εταιρείας σε  
εκπαιδευτικά προγράμματα, εστιασμένα στην πρακτική. 
Αυτό σημαίνει, ότι στην αγορά εργασίας, η επιχείριση 
συμμετέχει ενεργά στην εκπαίδευση των νέων.  
Συμμετέχετε σε τέτοιου είδους προγράμματα; 
Μαναγούδης: Συμφωνώ στην προοπτική που δίνει η συμ-
μετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης, όμως προς απο-
φυγή παρεξηγήσεων, η συμμετοχή σε αυτά τα προγράμ-
ματα δεν πραγματοποιείται για την προσέλκυση 
εξειδικευμένου δυναμικού που παραμένει πρόβλημα. Στο 
πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας GRAEDUCATION, 
το οποίο στηρίζει η ICON GROUP πραγματοποιήθηκε το 
Φεβρουάριο του 2019, στα γραφεία της ένα πιστοποιημένο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον τομέα της τεχνολογίας ψύ-
ξης και κλιματισμού, όπου συμμετείχαν εργαζόμενοι της  
ICON GROUP αλλά και άλλων ελληνικών επιχειρήσεων. 
Πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εκπαίδευση και από-
κτηση επιπλέον γνώσεων και εμπειριών του εργαζόμενου 
και αυτό είναι αρκετά βοηθητικό, αφού οι περισσότεροι, 
δεν αναζητούν να παρακολουθήσουν κάποιο ειδικό σχο-
λείο. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, δίνουν σε αρκετές πε-
ριπτώσεις επιπλέον εφόδια. Είναι ένα απαραίτητο εργαλείο 
και για τους εν δυνάμει εργαζόμενους, αλλά και για τις επι-
χειρήσεις που αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό! 
 
3. Υπάρχει συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχολήσεως 
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ); Εκπαιδεύονται νέοι  
άνθρωποι στην ICON GROUP; Αν ναι, για πόσο χρονικό 
διάστημα εκπαιδεύονται στην εταιρεία; 
Μαναγούδης: Ευτυχώς ναι, υπάρχει συνεργασία με τον 
ΟΑΕΔ, τα τελευταία 2 έτη και είμαστε αρκετά ικανοποιημέ-
νοι με αυτό. Υλοποιούμε προγράμματα μαθητείας νέων 
υποψήφιων τεχνικών, οι οποίοι εργάζονται σε ένα πλαίσιο 
εκπαίδευσης και εκμάθησης από εννέα μήνες έως και 2 
έτη. Σε αυτό το διάστημα, δεσμευόμαστε και εμείς, για την 
ικανοποιητική και πολύπλευρη εκπαίδευση των νέων απα-
σχολούμενων, προκειμένου με τις γνώσεις που θα αποκτή-
σουν σε βάθος χρόνου αλλά και τις εμπειρίες που λαμβά-
νουν από τους πιο έμπειρους και ειδικευμένους τεχνικούς, 
να παραμείνουν στο τέλος της εκπαίδευσής τους στην εται-
ρεία μας και να αποτελούν μακροπρόθεσμα νέο εξειδι-
κευένο ικανό δυναμικό για την ICON GROUP. 
 
4. Ποιές είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εταιρεία, 
συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικά προγράμματα; Το μόνιμο 
εργατικό δυναμικό της εταιρείας σας, είναι προετοιμα-
σμένο για την συνεργασία με νέους εκπαιδευόμενους; 
Μαναγούδης: Η μεγαλύτερη πρόκληση σε κάθε εταιρεία, 
είναι η διαχείριση διαφορετικών προσωπικοτήτων και η 
ένταξη νέων σε μια δεδομένη κουλτούρα όπως αυτή της 
εταιρείας μας. Όπως καταλαβαίνετε, η κουλτούρα της εται-
ρείας δεν μπορεί να αλλάξει, παρά μόνο να προσαρμόσει 
ορισμένες διαδικασίες προκειμένου η νέα ομάδα ως μείγμα, 
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να μπορεί μεσοπρόθεσμα να λειτουργήσει αποδοτικά. 
Μέσα από το πλαίσιο των προγραμμάτων εκπαίδευσης, 
ορίζεται για κάθε εκπαιδευόμενο ένας επόπτης που σκοπό 
έχει να μεριμνήσει για την ένταξη νέου δυναμικού. Ευτυχώς 
για την δική μας εταιρεία, μέχρι σήμερα, έχουμε διαδικα-
σίες και λειτουργούμε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η ένταξη 
και η εξέλιξη των νέων μαθητευόμενων να γίνεται ομαλά 
και χωρίς προβλήματα. Οπότε ναι, θα έλεγα ότι την δεδο-
μένη στιγμή, αυτή η διαδικασία υλοποιείται με επιτυχία. 
 
5. Υπάρχει άμεση συνεργασία εκπαιδευτών στην επιχεί-
ριση με τους καθηγητές των εκπαιδευτικών φορέων; 
Μαναγούδης: Ναι, φυσικά και υπάρχει, άλλωστε δεν θα 
μπορούσε να υλοποιηθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα αν δεν 
υπήρχε άριστη συνεργασία μεταξύ των μερών. Μάλιστα, η 
προσπάθεια που γίνεται από τους φορείς καθώς και η επι-
κοινωνία και η συνεργασία που έχουμε, είναι ενθαρρυντική 
και σε πολύ επαγγελματικό και ικανοποιητικό επίπεδο. Ομο-
λογώ ότι δεν περίμενα ότι θα υπήρχε μία τόσο καλή συ-
νεργασία εξ αρχής. Φυσικά, η άριστη συνεργασία συνδέεται 
άρρηκτα με την ικανοποιητική ολοκλήρωση των προγραμ-
μάτων. 
 
6. Η ICON GROUP, επενδύει συνεχώς στην έρευνα, τη μη-
χανική και την ανάπτυξη νέων μεθόδων, υπηρεσιών και 
λύσεων στον τομέα της ενέργειας και των πράσινων τε-
χνολογιών. Οι νέοι εργαζόμενοι και εκπαιδευόμενοι πως 
αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό; Είναι ευαισθητοποιημέ-
νοι όσον αφορά το θέμα; Πως θα μπορούσε να αυξηθεί 
το ενδιαφέρον τους για θέματα πράσινων τεχνολογιών; 
Μαναγούδης: Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση του 
δυναμικού των εταιρειών πρέπει να είναι στις πρώτες προ-
τεραιότητες. Πρέπει να είναι κουλτούρα και στρατηγική! 
Οι τεχνολογίες αλλάζουν και εξελίσσονται πολύ γρήγορα 
και για το λόγο αυτό, πρέπει με κάθε τρόπο να κρατάμε 
εμάς τους ίδιους και όλο το δυναμικό σε διαρκή εκπαίδευση 
και κατάρτιση. Ο τομέας των κατασκευών έχει εξ ολοκλή-
ρου εξελιχθεί και διαμορφωθεί και δεν έχει καμία σχέση 
με τις πρακτικές του παρελθόντος. Τώρα που η αγορά των 
κατασκευών ετοιμάζεται να ορθώσει ανάστημα, θα πρέπει 
όλοι μας να αποφασίσουμε, τι κτίρια και τι κατασκευαστικές 
πρακτικές θέλουμε να έχουμε! Είναι η ευκαιρία μας, να μην 
επιστρέψουμε στις κακές παλαιές μεθόδους. Η αειφορία 
και νέες τεχνολογίες, είτε λέγονται «πράσινες» είτε διαφο-
ρετικά, επιτάσουν εναρμόνιση με τις νέες μεθόδους. Σε 
σχέση με το δυναμικό μας, θα έλεγα ότι πλέον, έχουν ε -
νταχθεί σε αυτή την κουλτούρα, της μετεκπαίδευσης και 
αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό, πολύ θετικά! Έχουν κατα-
νοήσει, ότι η μετεξέλιξή τους, είναι προς το συμφέρον τους, 
αρχικά και σε δεύτερη μοίρα προς το συμφέρον όλων. Σί-
γουρα βέβαια χρειάζεται να εντάξουμε στην εκπαίδευση, 
νέες μεθόδους σύγχρονες που θα κρατήσουν το ενδιαφέ-
ρον της συμμετοχής και παρακολούθησης σε υψηλό επί-
πεδο, όπως για παράδειγμα οι τεχνολογίες virtual reality. 
 

7. Ποιά είναι η ζήτηση για «πράσινες τεχνολογίες»,  
δηλαδή την εφαρμογή των πράσινων τεχνολογιών; 
Μαναγούδης: Αρκεί να δεις την νομοθεσία και την στρα-
τηγική σε Ευρωπαικό επίπεδο. Έχουμε τα nZeb Buildings, 
έχουμε κτίρια πιστοποιημένα με συστήματα αειφορίας, 
έχουμε παθητικές κατασκευές. Όλα αυτά προϋποθέτουν 
τεχνικούς και μηχανικούς που μπορούν να κατανοήσουν 
και φυσικά να έχουν εκπαιδευτεί για να εργαστούν με κα-
τάλληλες πρακτικές και εργαλεία – υλικά κ.λ.π.. Επιπλέον, 
εκτός από την ζήτηση, η οποία είναι δεδομένη, θα πρέπει 
να αξιολογηθεί και η μεγάλη προοπτική αυτών των τεχνο-
λογιών! 
 
8. Ποιές είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εται-
ρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό στην 
Ελλάδα; Υπάρχουν φορείς/ σύνδεσμοι με τους οποίους 
οι εταιρείες συνεργάζονται για τα αντίστοιχα θέματα; 
Μαναγούδης: Στην Ελλάδα ως γνωστόν επιλέγουμε πάντο -
τε τον δύσκολο δρόμο, προκειμένου να καταλήξουμε σε 
πρακτικές που ήδη εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες. Το νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι πλήρες και ολοκλη-
ρωμένο, παρόλο που έχει δοθεί οδηγία από την ΕΕ, και ως 
χώρα αυτή η καθυστέρηση, μας κοστίζει ακριβά. Από την 
άλλη, η αγορά, ενώ φαίνεται να μην είναι ακόμα έτοιμη, 
έχει αποδείξει ότι μπορεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδο-
μένα. Από επιχειρηματικής δραστηριότητας, εκτιμώ ότι οι 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, 
θα αναπτυχθούν αρκετά τα επόμενα έτη. Οι δυσκολίες που 
θα αντιμετωπίσουν προς την ανάπτυξη αυτή, πιστεύω ότι 
αφορούν περισσότερο την εκπαίδευση και κατάρτιση κα-
τάλληλου προσωπικού και λιγότερο τον κατάλληλο εξο-
πλισμό τον οποίο θα πρέπει να διαθέτουν. Φορείς και προ-
γράμματα που μπορούν να συνδράμουν στο έργο αυτό, 
υπάρχουν ελάχιστοι μεν, αλλά αξιόλογοι που επιτελούν έργο 
στην εκπαίδευση και στην επικοινωνία των κατάλληλων με-
θόδων καθώς συμβάλλουν στην μετατροπή και εξέλιξη της 
αγοράς των κατασκευών προς αυτές που εναρμονίζονται 
με τα αειφορικά πρότυπα και την εξοικονόμηση ενέργειας.  
 
Θα μπορούσα να αναφέρω επιγραμματικά μερικούς από 
αυτούς που θα μπορούσαν οι ενδιαφερόμενοι να απευθυν-
θούν ή να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά. 

Συμβούλιο Αειφόρων Κτιρίου Ελλάδος SBC Greece  
www.sbcgreece.org 
Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου ΕΙΠΑΚ  
www.eipak.org 
ASHRAE Hellenic Chapter  
www.ashrae.gr  
Young Energy Europe  
www.young-energy-europe.eu   
GRÆDUCATION 
www.graeducation.org/el/home

Thiele, Managoudis | Return on Investment

arbeiten. Während dieser Zeit setzen wir uns 
auch für eine zufriedenstellende und vielsei-
tige Ausbildung junger Berufstätiger ein. Ziel 
ist, dass das Wissen und die Erfahrung, die 
sie von den erfahrenen und fachqualifizierten 
Angestellten bekommen, ihnen die Motivation 
gibt nach Ende der Ausbildung bei ICON 
GROUP zu bleiben und zu arbeiten. 
 
4. Vor welchen Herausforderungen steht 
das Unternehmen bei der Teilnahme an 
Schulungsprogrammen? Sind Ihre Mitar-
beiter auf die Arbeit mit jungen Auszubil-
denden vorbereitet? 
Managoudis: Die größte Herausforderung für 
jedes Unternehmen besteht darin, unter-
schiedliche Persönlichkeiten zu managen und 
junge Menschen in eine bestehende Kultur, 
wie auch in unser Unternehmen, zu integrie-
ren. Die Unternehmenskultur kann sich zwar 
nicht ändern, aber sie kann sich bestimmten 
Prozessen so anpassen, dass neue Team-Kon-
stellationen mittelfristig als Gruppen funktio-
nieren können. Im Rahmen des Ausbildung-
scurriculums wird für jeden Auszubildenden 
ein Betreuer/ Ausbilder vorgesehen, um die 
Integration sicherzustellen. Zum Glück haben 
wir in unserem Unternehmen die Prozesse so 
entwickelt, dass die Integration und Entwick-
lung junger Auszubildender reibungslos und 
problemlos verläuft. Also ja, ich würde sagen, 
dass dieser Prozess bis zu diesem Zeitpunkt 
erfolgreich ist. 
 
5. Gibt es eine direkte Zusammenarbeit 
zwischen Ausbildern in Ihrem Unternehmen 
und Lehrkräften in Berufsschulen? 
Managoudis: Ja, natürlich. Ein solches Pro-
gramm könnte nicht durchgeführt werden, 
wenn keine ausgezeichnete Zusammenarbeit 
zwischen den Partnern bestehen würde. Die 
Bemühungen der Akteure sowie die Kommu-
nikation und die Zusammenarbeit sind ermu-
tigend und sehr professionell und zufrieden-
stellend. Ich muss gestehen, dass ich nicht 
erwartet habe, dass es von Anfang an eine so 
gute Zusammenarbeit geben würde. Eine gute 
Zusammenarbeit ist natürlich sehr wichtig für 
die erfolgreiche Umsetzung der Programme.  
 
6. ICON GROUP investiert kontinuierlich in 
die Erforschung, das Engineering und die 
Entwicklung neuer Methoden, Dienstleis-
tungen und Lösungen im Bereich Energie 

und grüne Technologien. Wie gehen die 
jungen Mitarbeiter und Auszubildenden 
damit um? Sind sie sich dessen bewusst? 
Wie könnte ihr Interesse an grünen Tech-
nologien gesteigert werden? 
Managoudis: Die Weiterbildung und Schulung 
der Mitarbeiter muss zu den obersten Priori-
täten zählen. Sie muss Kultur und Strategie 
sein! Technologien verändern und entwickeln 
sich sehr schnell, und aus diesem Grund müs-
sen wir uns selbst aber auch unsere Mitarbei-
ter ständig aus- und weiterbilden. 
Der Bausektor wurde vollständig weiterent-
wickelt und erneuert und erinnert nicht an 
frühere Praktiken. Jetzt, da sich die Branche 
erneuert, müssen wir uns alle entscheiden, 
welche Gebäude und welche Bauweise wir 
haben wollen! Es ist unsere Chance, nicht zu 
schlechten alten Methoden zurückzukehren. 
Nachhaltigkeit und neue Technologien, ob 
"grün" oder anders genannt, bieten enorme 
Möglichkeiten. In Bezug auf unsere Mitarbeiter 
würde ich sagen, dass sie diese Kultur ange-
nommen haben und dieses Thema sehr po-
sitiv behandeln! Sie haben verstanden, dass 
ihre Entwicklung zunächst in ihrem Interesse 
ist und erst dann auch im Interesse aller. Na-
türlich müssen wir neue moderne Methoden 
in die Bildung integrieren, die die Partizipation 
und hohes Niveau garantieren, wie beispiels-
weise im Moment Virtual-Reality-Technolo-
gien. 
 
7. Wie hoch ist die Nachfrage nach „grünen 
Technologien“, d.h. der Umsetzung grüner 
Technologien in Griechenland? 
Managoudis: Schauen Sie sich einfach die 
Gesetzgebung und Strategie auf europäischer 
Ebene an. Wir haben nZeb-Gebäude, wir ha-
ben zertifizierte Gebäude mit Nachhaltigkeits-
systemen, wir haben passive Konstruktionen. 
All dies erfordert Techniker und Ingenieure, 
die die entsprechenden Praktiken und Werk-
zeuge (Materialien usw.) kennen und natürlich 
auch passend geschult sind. Neben der Nach-
frage, die selbstverständlich ist, sollte auch 
die große Perspektive dieser Technologien für 
unsere Zukunft bewertet werden! 
 

8. Welche Schwierigkeiten haben Unter-
nehmen, die in dieser Branche in Griechen-
land tätig sind? Gibt es Institutionen /  
Verbände, in denen Unternehmen in rele-
vanten Themen zusammenarbeiten? 
Managoudis: In Griechenland entscheiden 
wir uns immer für den schwierigen Weg, um 
Praktiken zu finden, die in anderen europäi-
schen Ländern bereits umgesetzt werden. Der 
Rechtsrahmen ist nicht vollständig und um-
fassend, obwohl auch Griechenland von der 
EU eine Richtlinie erhalten hat und für das 
Land verursacht die Verzögerung der Umset-
zung der Richtlinie erhöhte Kosten. Auf der 
anderen Seite hat der Markt gezeigt, dass er 
sich an neue Fakten anpassen kann, obwohl 
er noch nicht vollständig bereit ist. Ich bin 
überzeugt, dass Unternehmen, die in diesem 
Bereich tätig sind, in den nächsten Jahren 
stark wachsen werden. Zu den Schwierigkei-
ten, mit denen die Unternehmen bei dieser 
Entwicklung konfrontiert werden, gehört mei-
ner Meinung nach hauptsächlich die Ausbil-
dung und Schulung von geeignetem Personal 
und weniger die Anschaffung der entspre-
chenden Ausrüstung. Institutionen und Pro-
gramme, die solche Aktivitäten unterstützen 
können, gibt es bisher wenige. Die, die jedoch 
existieren, sind sehr engagiert, was die Auf-
klärung und Kommunikation der geeigneten 
Methoden angeht, da diese zur Transforma-
tion und Entwicklung des Baumarkts beitra-
gen, die im Einklang mit nachhaltigen Stan-
dards und Energieeinsparung stehen. 
 
Um weitere Informationen zu erhalten, kön-
nen sich Interessenten an folgende Institutio-
nen und Programme wenden:  

Sustainable Building Council Greece 
www.sbcgreece.org 
Griechisches Institut für Passives Bauen 
www.eipak.org 
ASHRAE Hellenic Chapter 
www.ashrae.gr 
Young Energy Europe  
www.young-energy-europe.eu 
GRÆDUCATION 
www.graeducation.org/el/home 
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Obwohl die berufliche Aus- und Weiterbildung für Menschen, Unterneh-

men und Gesellschaften genauso wichtig ist wie die akademische Aus -

bildung und viele Perspektiven bietet, bevorzugen es junge Menschen in 

Griechenland ein Univer sitätsstudium zu absolvieren (cedefop, 2013). 

Dies ruft die Frage hervor, warum dies nach wie vor der Fall ist und wie 

sich dieses Missverhältnis verändern lässt.

ter bezahlten Jobs. Viele von ihnen müssen deshalb zwei 
oder mehrere Stellen annehmen, damit sie ihren Verpflich-
tungen nachkommen können. Ein Großteil von ihnen hat 
einen Bachelor-Abschluss, oft sogar einen Master-Abschluss, 
dennoch müssen sie häufig in völlig anderen Bereichen als 
ihrem Studium arbeiten. Natassa Sakka, Direktorin der be-
ruflichen Erstausbildung der O.A.E.D., erklärt, warum aka-
demische Ausbildungen dennoch priorisiert werden: „Junge 
Menschen und ihre Eltern erkennen, dass viele Absolventen 
der beruflichen Bildung ein geringes Einkommen haben. 
Aus diesem Grund besteht immer die Hoffnung, durch […] 
eine akademische Ausbildung, um jeden Preis, ein besseres 
Einkommen zu erzielen (Eckelt & Lehmkuhl, 2018, p. 91)“. 
 
Die Familie weist tendenziell den Weg zur Universität als 
die einzig vernünftige Lösung für die Zukunft ihres Nach-
wuchses aus, während die Berufsausbildung immer noch 
als minderwertig betrachtet wird. Auch der öffentliche Dis-
kurs in der griechischen Gesellschaft spielt bei diesem 
Thema eine wichtige Rolle. Die Griechen äußern ihr Miss-
trauen in Bezug auf berufliche Bildung und können ihren 
Wert sowie das Potenzial, das durch berufliche Bildung für 
die Wettbewerbsfähigkeit des Landes entsteht, nicht nach-
vollziehen (www.dikaiologitika.gr, 2017). Auch die Tatsache, 
dass viele Unternehmen händeringend nach Fachkräften 
suchen, ändert diesen Diskurs bisher nicht einschneidend. 
 
Die Rolle der Unternehmen in der griechischen Gesellschaft 
unterscheidet sich stark von der Situation in Deutschland. 
Bei der Mehrheit der griechischen Unternehmen handelt 
es sich um kleine und mittelständische Unternehmen, die 
lange Zeit nicht als Umfeld für eine berufliche Karriere wahr-
genommen wurden. Dies ändert sich in letzter Zeit. Nach-
haltige Strukturen in den Unternehmen, die die Perspektive 
für eine qualifizierte berufliche Entwicklung bieten, müssen 
aber erst noch entstehen. Die Unternehmensführungen er-
kennen unter dem Druck der internationalen Märkte und 
Regularien den Fachkräftebedarf und öffnen sich immer 
mehr für den systematischen Aufbau neuer Strukturen für 
eine betriebliche Ausbildung. Es ist deutlich geworden, 
dass die Modernisierung  des Berufsbildungssystems eine 
gesellschaftliche Aufgabe ist, an der alle Sozialpartner mit-
wirken müssen.  

Stamatia Aidonidou, FIAP e.V. 
 

Griechische Berufsbildung  
im Aufbruch

Υπόβαθρο 
Η Ελλάδα έχει να επιδείξει μια σημαντική παράδοση στην 
ΕΕΚ, με αυτήν την μορφή εκπαίδευσης να ξεκινάει ήδη από 
το 16ο αιώνα (Wolf & Xerisoti-Wollmann, 2018). Πολλές με-
ταρρυθμίσεις έχουν πραγματοποιηθεί από τότε, χωρίς 
ωστόσο να αποφέρουν πάντοτε τα επιθυμητά αποτελέ-
σματα. Κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις αυτές οδήγησαν, 
κατά το παρελθόν, σε ιδιαίτερα επικίνδυνες αντιδράσεις. 
Παράλληλα, αν παρατηρήσει κανείς την ιστορία της Ελλά-
δας θα μπορέσει εύκολα να αντιληφθεί, ότι αυτή είναι γε-
μάτη από δύσκολες καταστάσεις, όπως για παράδειγμα η 
εγκαθίδρυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο Α’ και Β’ 
Παγκόσμιος Πόλεμος και η επιβολή της στρατιωτικής δι-
κτατορίας. Τα γεγονότα αυτά είχαν δραματικές επιπτώσεις 
στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας, κάτι 
το οποίο επηρέασε σημαντικά και τον τομέα της εκπαίδευ-
σης. Σε σύγκριση με τη Γερμανία, μπορεί κανείς να πει, ότι, 
στο θέμα αυτό, δεν υπήρξε μια συνεχιζόμενη ανάπτυξη. 
Ένα συστηματικό και κοινωνικά αναγνωρισμένο σύστημα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο να 
μπορεί να ανταγωνίζεται την ακαδημαϊκή εκπαίδευση 
(όπως για παράδειγμα η εκπαίδευση Meister στη Γερμανία) 
και παράλληλα με τη θεωρητική εκπαίδευση να παρέχει 
συστηματική πρακτική και ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση, 
δεν έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα. 
Η σημερινή κατάσταση εξακολουθεί να διαμορφώνεται 
από τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις μετά την οικονομική 
κρίση. Στο πρόσφατο παρελθόν πραγματοποιήθηκαν τρεις 
μεταρρυθμίσεις τις χρονιές 2010, 2013 και 2015, όσον 
αφορά την ΕΕΚ (cedefop, 2015). Ωστόσο, αν και η κυβέρ-
νηση υπήρξε ιδιαίτερα ενεργή, ως προς την αναβάθμιση 
του εκπαιδευτικού συστήματος και πληθώρα ερευνητών 
συμφωνούν, ότι η ΕΕΚ αυξάνει τις πιθανότητες και τις ευ-
καιρίες εύρεσης εργασίας, φαίνεται, ότι η γενική εκπαί-
δευση εξακολουθεί να απολαμβάνει της προτίμησης του 
συνόλου της κοινωνίας. 
 
Προκλήσεις 
Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι αν 
και η ακαδημαϊκή εκπαίδευση οδηγεί, για πολλούς λόγους, 
στο φαινόμενο brain-drain, οι νέοι στην Ελλάδα συνεχίζουν 
να επιλέγουν αυτήν την κατεύθυνση εκπαίδευσης, γνωρί-
ζοντας, ότι πολύ πιθανόν να χρειαστεί να μεταναστεύσουν, 
έτσι ώστε να καταφέρουν να εργαστούν σε κατάλληλη 

θέση, με σκοπό την αξιοποίηση των προσόντων τους. Οι 
περισσότεροι από αυτούς που παραμένουν στη χώρα προ-
σπαθώντας να βρουν κατάλληλη θέση εργασίας, συνήθως 
καταλήγουν να εργάζονται σε θέσεις χαμηλότερων απαι-
τήσεων, λαμβάνοντας, έτσι, χαμηλότερη αμοιβή. Αρκετοί 
από αυτούς χρειάζεται να εργάζονται σε δύο ή και περισ-
σότερες θέσεις εργασίας, έτσι ώστε να καταφέρουν να αντε -
πεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Ακόμη, πολλοί είναι οι 
νέοι πτυχιούχοι, πολλές φορές ακόμη και κάτοχοι μεταπτυ-
χιακού τίτλου σπουδών, οι οποίοι αναγκάζονται να εργα-
στούν σε τελείως διαφορετικό κλάδο σε σχέση με τις σπου-
δές τους. Η κυρία Νατάσσα Σακκά, διευθύντρια Αρχικής ΕΕΚ 
του Ο.Α.Ε.Δ., εξηγεί το λόγο που συμβαίνει κάτι τέτοιο: 
„Οι νέοι και οι γονείς τους αντιλαμβάνονται, ότι πολλοί από-
φοιτοι των σχολών ΕEΚ έχουν μικρό εισόδημα. Για το λόγο 
αυτό, υπάρχει πάντα η ελπίδα […] απόκτησης καλύτερου 
εισοδήματος, μέσω της ένταξής τους, με κάθε κόστος, στην 
ακαδημαϊκή εκπαίδευση (Eckelt & Lehmkuhl, 2018, p. 91)“. 
 
Η οικογένεια, λοιπόν, συνηθίζει να δείχνει το δρόμο προς 
το πανεπιστήμιο, ως την μόνη λογική λύση για το μέλλον 
των παιδιών, ενώ η εργασία μέσω της ΕΕΚ θεωρείται, ακόμη 
και σήμερα «χαμηλού επιπέδου». Ο δημόσιος διάλογος 
στην ελληνική κοινωνία παίζει, επίσης, πολύ σημαντικό 
ρόλο σε αυτό το ζήτημα. Οι Έλληνες εκφράζουν τη δυσπι-
στία τους ως προς την ΕΕΚ και αδυνατούν να αντιληφθούν 
την αξία που αυτή έχει, καθώς και την προοπτική μέσω της 
ΕΕΚ να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας (www.di-
kaiologitika.gr, 2017). Ακόμη και το γεγονός, ότι πολλές επι-
χειρήσεις αναζητούν απεγνωσμένα εξειδικευμένους εργα-
ζομένους, φαίνεται, ότι δεν μπορεί, προς το παρόν, να 
αλλάξει τη δυναμική αυτής της αντίληψης. 
 
Ο ρόλος που έχουν οι επιχειρήσεις στην ελληνική κοινωνία 
διαφέρει ριζικά από το ρόλο που έχουν οι επιχειρήσεις στη 
Γερμανία. Πρόκειται στην πλειοψηφία τους για μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες για πολλά χρόνια δεν θεω-
ρούνταν ως κατάλληλο περιβάλλον επαγγελματικής εκπαί-
δευσης. Βέβαια, αυτό αλλάζει τον τελευταίο καιρό. Ωστόσο, 
αρχικά χρειάζεται να δημιουργηθούν οι κατάλληλες δομές 
μέσα στην επιχείρηση, οι οποίες θα μπορούν να προσφέ-
ρουν την προοπτική ανάπτυξης επαγγελματικών προσό -
ντων. Υπό την πίεση των διεθνών αγορών και κανονισμών, οι 
επιχειρηματίες αναγνωρίζουν την ανάγκη για εξειδικευμένο 

Hintergrund 
In der beruflichen Bildung hat Griechenland eine lange Tra-
dition, denn bereits im 16. Jahrhundert entwickelten sich 
Berufe und eine entsprechende Bildungsform (Wolf & Xeri-
soti-Wollmann, 2018). Viele Reformen haben seitdem statt-
gefunden, aber nicht immer haben sie die gewünschten 
Ergebnisse erzielt. Einige dieser Reformen haben in der 
Vergangenheit zu besonders gefährlichen Reaktionen ge-
führt. Wenn man die Geschichte Griechenlands betrachtet 
ist zu erkennen, dass zahlreiche einschneidende Ereignisse 
wie z.B. die Errichtung des Osmanischen Reiches, der Erste 
und Zweite Weltkrieg und die Militärdiktatur dramatische 
Auswirkungen auf die wirtschaftliche und soziale Situation 
des Landes hatten, die auch den Bildungssektor betrafen. 
Im Vergleich mit Deutschland kann man sagen, dass keine 
kontinuierliche aufeinander aufbauende Entwicklung nach-
zuvollziehen ist. Ein systematisches, gesellschaftlich aner-
kanntes Berufsbildungssystem, das mit akademischer Aus-
bildung konkurriert (wie zum Beispiel in Deutschland die 
Meisterschulungen) und neben der theoretischen Ausbil-
dung eine systematische, praktische und betriebliche Aus-
bildung umfasst, hat sich in Griechenland bislang nicht 
entwickelt. 
Die heutige Situation ist nach wie vor von Veränderungen 
und Reformen im Zuge der Wirtschaftskrise geprägt. In jüngs-
ter Vergangenheit wurden drei Reformen in den Jahren 2010, 
2013 und 2015 initiiert, die sich auf die Berufsbildung bezo-
gen (cedefop, 2015). Trotz der Bemühungen der Regierung 
um die Modernisierung des Berufsbildungssystems und der 
einhelligen wissenschaftlichen Meinung, dass berufliche Bil-
dungen mittlerweile die Chancen eine entsprechende Arbeit 
zu finden erhöhen, scheint akademische Bildung nach wie 
vor den Vorzug in der Gesellschaft zu erhalten. 
 
Herausforderungen 
An dieser Stelle ist es wichtig anzumerken, dass akademi-
sche Bildung zwar aus vielen Gründen zu einem Phänomen 
des „Brain-Drain-Effekts“ führt, die jungen Menschen in 
Griechenland jedoch weiterhin diese Richtung wählen und 
bereit sind ins Ausland zu gehen, um einen Arbeitsplatz, der 
ihrer Qualifikation entspricht, zu finden. Die meisten derje-
nigen, die im Land bleiben und auf der Suche nach einem 
geeigneten Arbeitsplatz sind, arbeiten in der Regel in schlech-
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Η αναγέννηση της επαγγελματικής  
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα

Παρόλο που η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) είναι ικανή να  

προσφέρει τα ίδια ή και περισσότερα οφέλη με τη γενική εκπαίδευση στους  

ανθρώπους, στις επιχειρήσεις και στις κοινωνίες (cedefop, 2013), οι νέοι και οι  

νέες στην Ελλάδα δείχνουν την προτίμησή τους στις πανεπιστημιακές σπουδές.  

Γιατί, όμως, συμβαίνει αυτό;  
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αντιστραφεί η σημερινή κατάσταση, να αυ-
ξηθεί η ελκυστικότητα της ΕΕΚ στην Ελλάδα 
και οι επιχειρήσεις να βρίσκουν ευκολότερα 
εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό; Είναι η αύ-
ξηση της χρηματοδότησης για την εκπαί-
δευση από μόνη της αρκετή;  
Στις διασυνδεδεμένες και παγκοσμιοποιημέ-
νες σημερινές κοινωνίες είναι σημαντικό τα 
κράτη να συνεργάζονται μεταξύ τους. Για 
παρά δειγμα, η έρευνα σχετικά με τις εκπαι-
δευτικές στρατηγικές άλλων βιομηχανικών 
χωρών δείχνει, ότι υπάρχει πληθώρα δοκιμα-
σμένων στρατηγικών. Αυτές οι πρακτικές, εί-
ναι, συνήθως, αποτέλεσμα εμπειρικών ερευ-
νών, με τις οποίες ασχολήθηκαν επιστήμονες 
διαφόρων τομέων για αρκετά χρόνια. Αυτό 
σημαίνει, ότι έχουν δοκιμαστεί σε πραγματι-
κές συνθήκες έχοντας συγκεκριμένες ομάδες 
στόχους. Ως εκ τούτου, μπορούν να χρησι-
μεύσουν ως καλές πρακτικές για μεταγενέ-
στερες μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, αφού 
προηγηθεί η προσαρμογή τους στα ελληνικά 
δεδομένα. Το γερμανικό εκπαιδευτικό σύ-
στημα επαγγελματικής εκπαίδευσης θεωρεί-
ται ως ένα από τα πιο επιτυχημένα συστή-
ματα και πολλές πτυχές του θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν και στην Ελλάδα. Όμως, 
αυτές χρειάζεται να αναπτυχθούν περαιτέρω, 
μέσω ελληνογερμανικών διαλόγων, προκει-
μένου να καταστούν χρήσιμες για το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα ΕΕΚ. 
 
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό, ότι μια εν-
δεχόμενη αύξηση της χρηματοδότησης για 
τους σκοπούς της εκπαίδευσης, θα πρέπει να 
γίνει με παράλληλες, εστιασμένες και πολύ 
καλά προγραμματισμένες δράσεις, έτσι ώστε 
να φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα. Θα 
ήταν, λοιπόν, χρήσιμο να συνεργαστούν οι 
φορείς εκπαίδευσης, με σκοπό την αναβάθ-
μιση του συστήματος. Ταυτόχρονα, κρίνεται 
απαραίτητη η ενημέρωση των νέων και των 
γονιών τους σε θέματα ΕΕΚ, με σκοπό την αύ-
ξηση της εκτίμησης της ΕΕΚ. Ακόμη, θα ήταν 
ενδιαφέρον να συγκεντρωθούν επιτυχημένα 
παραδείγματα ανθρώπων που επέλεξαν την 
ΕΕΚ και οι οποίοι κατάφεραν να διακριθούν 
στον τομέα τους, με σκοπό να παρουσιαστούν 
σε σχολεία, σε ημερίδες καριέρας και όπου 
αλλού αυτό θα ήταν εφικτό. Κάτι τέτοιο θα 
μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαιτέρως αποτε-
λεσματικό, παρουσιάζοντας, έτσι, επιτυχημέ-
νες σταδιοδρομίες μέσα από την ΕΕΚ. 
Αν η Ελλάδα ακολουθήσει μια τέτοια στρα-
τηγική, είναι πιθανόν, ότι στο μέλλον δεν θα 
μιλάμε πλέον για «brain drain», αλλά για 
«brain gain», αλλάζοντας σελίδα και καθιστώ -
ντας τη χώρα πιο ελκυστική για επενδύσεις και 
πιο δυνατή απέναντι στον ανταγωνισμό. 

εργατικό δυναμικό και γίνονται ολοένα και πιο 
θετικοί στην ανάπτυξη δομών ενδοεπιχειρη-
σιακής εκπαίδευσης. Έχει γίνει σαφές, ότι ο 
εκσυγχρονισμός του συστήματος ΕΕΚ αποτε-
λεί κοινωνικό καθήκον, στο οποίο χρειάζεται 
να συνεισφέρουν όλοι οι κοινωνικοί φορείς.  
 
Παρά το γεγονός, ότι σε ζητήματα που αφο-
ρούν την ΕΕΚ χρειάζεται τακτικός διάλογος 
μεταξύ του εκπαιδευτικού και του επιχειρη-
ματικού κόσμου, εναπόκειται στο Υπουργείο 
Παιδείας και Έρευνας, λόγω του πολιτικού 
του προσανατολισμού, να αντανακλά αυτές 
τις ανάγκες στις μεταρρυθμίσεις. Το γεγονός 
αυτό οδηγεί σε μονομερείς αποφάσεις, όπως 
συνέβη με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 
του 2013, όπου αποφασίστηκε η εισαγωγή 
του θεσμού της μαθητείας στα ΕΠΑ.Λ., χωρίς 
να προσκληθούν οι κοινωνικοί φορείς σε συ-
ζήτηση (Zarifis & Manavi, 2017). Το ίδιο το σύ-
στημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στην Ελλάδα, έχει σχεδιαστεί με 
τρόπο τέτοιο, ώστε να αποκλείει τη σύνδεση 
των αναγκών των επιχειρήσεων με την παρε-
χόμενη γνώση στις σχολικές μονάδες. Το ση-
μαντικό αυτό λάθος στο ελληνικό σύστημα 
οδηγεί, σαφώς, στην αύξηση του ποσοστού 
ανεργίας των νέων (Ioannidou, 2014). Οι βα-
σικές προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμε-
τωπίσει η ελληνική κυβέρνηση, σε σχέση με 
την εκπαίδευση, περιλαμβάνουν την υποχρη-
ματοδότηση, την υποστελέχωση, την ισότητα 
και την αποτελεσματικότητα (European Com-
mission, 2016). 
Το θέμα της ανεργίας, και κυρίως της ανερ-
γίας των νέων, έλαβε μεγάλης δημοσιότητας 
στον ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή τύπο, 
με το ποσοστό ανεργίας να εκτοξεύεται σε 
απελπιστικά υψηλά επίπεδα για τη χώρα. Αν 
κανείς προσθέσει σε αυτό και τα δημογρα-
φικά στοιχεία, τα οποία προκύπτουν από τις 
στατιστικές έρευνες που πραγματοποιεί, κατά 
καιρούς, η ΕΛΣΤΑΤ1, εύκολα γίνεται κατανοητό, 
ότι η αναζήτηση κατάλληλα εκπαιδευμένου 
προσωπικού για τις σύγχρονες ανάγκες των 
επιχειρήσεων, σε έναν όλο και περισσότερο 
γηράσκοντα πληθυσμό, αποτελεί, στις μέρες 
μας, μια δύσκολη, χρονοβόρα και κοστοβόρα 
διαδικασία. Τα σενάρια για το άμεσο μέλλον 
προβλέπονται, επίσης, δυσοίωνα. Η έλλειψη 
κατάλληλα εκπαιδευμένου εργατικού δυνα-
μικού έρχεται να προστεθεί, ως ένα επιπλέον 
πρόβλημα. 
 
Λύσεις 
Είναι φανερό, ότι η κατάσταση που περιγρά-
φεται παραπάνω χρειάζεται να αλλάξει. Με 
ποιόν τρόπο, όμως, θα μπορούσε να βελτιω-
θεί η κατάσταση αυτή; Πώς θα μπορούσε να 

dungssystem gilt als sehr erfolgreich und viele Aspekte kön-
nen in Griechenland genutzt werden, wenn sie in einem 
deutsch-griechischem Dialog weiter entwickelt werden und 
so für das griechische Berufsbildungssystem nutzbar ge-
macht werden. 
 
Aus dem Vorstehenden wird deutlich, dass eine Erhöhung 
der Finanzierung für Bildungszwecke durch parallele, ge-
zielte und gut geplante Maßnahmen erfolgen sollte, um 
die besten Ergebnisse zu erzielen. Es wäre daher nützlich 
mit Bildungseinrichtungen zusammenzuarbeiten, um das 
System zu verbessern. Gleichzeitig ist es notwendig junge 
Menschen und ihre Eltern über Berufsbildungsfragen zu in-
formieren, um die Attraktivität der Berufsbildung zu steigern. 
Zusätzlich wäre es interessant, erfolgreiche Beispiele von 
Menschen zu sammeln, die sich für die Berufsbildung ent-
schieden haben und sich in ihrem Fachbereich profilieren 
konnten, um diese während Präsentationen z.B. an Schulen 
oder Karrieretagen vorzustellen. Dies kann sehr wirkungs-
voll sein, um positive Werdegänge mit einer Berufsausbil-
dung zu veranschaulichen.  
Wenn Griechenland einer solchen Strategie folgt, ist es 
möglich, dass in Zukunft nicht mehr über „Brain Drain“, 
sondern über „Brain Gain“ gesprochen wird. So wird das 
Land für Investitionen attraktiver und wettbewerbsfähiger.  
Das Projekt GRÆDUCATION hat bereits gezeigt, dass eine 
dialogorientierte deutsch-griechische Berufsbildungszu-
sammenarbeit nachhaltige Erfolge bringt. Die in GRÆDU-
CATION entstandenen Kooperationen sind ein Bezugspunkt 
für zukünftige Beiträge. Die gemeinsam erarbeiteten Lösun -
gen und die definierten Ziele tragen zur Verbesserung in der 
griechischen und auch der deutschen Berufsbildung bei. 
 
1 Statistisches Amt von Griechenland, www.statistics.gr/en/home/ 
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Trotz der Tatsache, dass die Themen der beruflichen Aus-
bildung einen regelmäßigen Dialog zwischen den Bildungs-
akteuren und der Wirtschaft erfordern, ist es auf Grund sei-
ner politischen Ausrichtung die Rolle des Ministeriums für 
Bildung, Forschung und Religionsangelegenheiten diese 
Bedarfe in den Reformen widerzuspiegeln. So kommt es 
zu einseitigen Entscheidungen, wie es bei der Bildungsre-
form 2013 der Fall war, als das 4. Ausbildungsjahr in EPA.L. 
Schulen initiiert wurde ohne, dass die sozialen Akteure im 
Dialog miteinbezogen wurden (Zarifis & Manavi, 2017). Die 
Strategien des  Berufsbildungssystem in Griechenland sind 
im Moment darauf ausgelegt, die Bedarfe des Arbeitsmark-
tes getrennt von dem in den Schulen bereitgestellten Wis-
sen zu sehen. Diese Sichtweise im griechischen System hat 
zu einer Erhöhung der Jugendarbeitslosenquote beigetra-
gen (Ioannidou, 2014). Zu den wichtigsten Herausforderun-
gen, mit denen sich die griechische Regierung in Bezug auf 
Bildung konfrontiert sieht, gehören Unterfinanzierung, Un-
terbesetzung, Gleichheit und Effizienz (European Commis-
sion, 2016). 
Das Problem der Arbeitslosigkeit und insbesondere der Ju-
gendarbeitslosigkeit wurde in der griechischen, europäi-
schen und internationalen Presse weithin bekannt ge-
macht, wobei die Arbeitslosigkeit für das Land auf ein 
extrem hohes Niveau stieg. Aus den demografischen Daten 
der statistischen Erhebungen von ELSTAT1 geht hervor, dass 
die Suche nach entsprechend geschultem Fachpersonal 
für die Bedürfnisse moderner Unternehmen, in einer zu-
nehmend älter werdenden Bevölkerung, heutzutage ein 
schwieriger, zeitaufwändiger und kostenintensiver Prozess 
ist. Die Zukunftsprognosen sind entsprechend schlecht. 
Die fehlenden beruflich ausgebildeten Fachkräfte auf mitt-
lerer Ebene kommen als Problem noch hinzu. 
 
Lösungen 
Es ist offensichtlich, dass es vor dem Hintergrund der oben 
beschriebenen Situation Handlungsbedarf gibt. Aber wie 
kann sich diese Situation verbessern? Wie kann die Attrak-
tivität der Berufsbildung in Griechenland erhöht und die 
Suche nach Fachkräften für Unternehmen erleichtert wer-
den? Ist eine Erhöhung der Finanzierung für Bildung allein 
ausreichend? 
In unseren vernetzten, globalisierten Gesellschaften ist es 
wichtig, dass Staaten miteinander kooperieren. So verdeut-
lichen Recherchen zu den Bildungsstrategien anderer In-
dustrieländer, dass es bereits zahlreiche erfolgreiche und 
erprobte Kooperationsstrategien gibt. Häufig sind diese 
Praktiken das Ergebnis empirischer Forschung, an der Wis-
senschaftler unterschiedlicher Disziplinen seit mehreren 
Jahren beteiligt sind und die unter realen Bedingungen 
mit spezifischen Zielgruppen getestet wurden. Sie können 
bei den Reformbewegungen in Griechenland als Best-
Practices dienen, müssen aber an die spezifische griechi -
sche Situation angepasst werden. Das deutsche Berufsbil-

Όσον αφορά το έργο GRÆDUCATION, έχει 
ήδη αποδείξει, ότι η ελληνογερμανική, βασι-
σμένη στο διάλογο συνεργασία αποφέρει θε-
τικά και βιώσιμα αποτελέσματα. Οι συνεργα-
σίες που δημιουργήθηκαν, μέσω του έργου 
GRÆDUCATION μπορούν να αποτελέσουν ση-
μείο αναφοράς για μελλοντικές εισηγήσεις. Η 
από κοινού ανάπτυξη λύσεων και οι καθορι-
σμένοι στόχοι συμβάλλουν στη βελτίωση της 
ΕΕΚ στην Ελλάδα και στη Γερμανία. 
 
1 Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, www.statistics.gr/ 
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Der Meinungsaustausch mit den Kollegen aus Deutschland 
und die gemeinsame Auseinandersetzung mit den neues-
ten Entwicklungen in Technologie und Arbeitsorganisation, 
hat zu einer gemeinsamen Definition der geeigneten Inhalte 
aus dem Bereich der „grünen“ Kompetenzen geführt, die 
in den griechischen Lehrplan integriert wurden. Durch die 
Kooperation konnten griechische Lehrer beispielsweise in 
KNX Technologie (Standard für die intelligente Vernetzung 
der Elektroinstallation in Gebäuden) geschult werden und 
Ansätze entwickeln, diese Technologie in ihren Unterricht 
zu integrieren. Hier war es von entscheidendem Vorteil, 
dass in beiden Ländern ähnliche Technologien verwendet 
werden. 
 
Potenziale und Barrieren in der internationalen 
Zusammen arbeit 
Grundlage für die Zusammenarbeit im Projekt war ein kon-
tinuierlicher Meinungsaustausch auf fachlicher, aber auch 
überfachlicher Ebene. Manchmal ist die Zusammenarbeit 
mit den deutschen Lehrkräften hinsichtlich ihrer Dynamik 
eine Herausforderung. Aber die unterschiedlichen Bildungs-
kulturen und die anderen Rahmenbedingungen sind kein 
Hindernis, wenn ein direkter Meinungsaustausch über 
Strukturen und Ansätze dabei hilft die Bildungssysteme in 
beiden Ländern besser zu verstehen. So können die Unter -
schiede zu einem Potenzial und zu einer Bereicherung für 
beide Länder werden. Vergleiche von Good-Practices sind 
wichtig, vor allem, wenn sie Motivationen und Anreize und 
nicht kopierfertige Modelle bieten. 
 
Die internationale Zusammenarbeit in der Berufsbildung 
sollte sich darauf konzentrieren, beim Vergleich von Mo-
dellen aus unterschiedlichen Ländern immer inländische 
Rahmenbedingungen, kulturelle Bedingungen und Refor-
men zu berücksichtigen. Good-Practice-Beispiele spiegeln 
die spezifischen Bedingungen der institutionellen Struktu-
ren der einzelnen Länder wider, so dass sie nicht einfach 
dupliziert werden können. Praktiken, die in einem bestimm-
ten Kontext gut funktionieren, erzielen unter verschiedenen 
Umständen nicht die gleichen Ergebnisse. Aus diesem Grund 
ist die Offenheit und das Verständnis für die jeweils andere 
Seite eine wichtige Voraussetzung für die Kooperation. 
 

Im Rahmen des Projektes GRÆDUCATION ist eine Arbeits-
gruppe aus deutschen und griechischen Lehrern entstan-
den, die zunächst den griechischen Lehrplan für den Beruf 
der Elektrofachkraft modernisiert hat. Hier standen vor al-
lem moderne, „grüne“ Technologien im Vordergrund. Es 
wurde ein Lehrplan geschaffen, der den Bedürfnissen des 
modernen Arbeitsmarktes entspricht. In Griechenland neh-
men wir die Ausrichtung auf umweltorientierte Technolo-
gien, insbesondere in den technischen Ausbildungen und 
im Bereich des Energiemanagements sehr ernst, denn die-
ser Bereich beeinflusst die Bedingungen des Lebens zu-
künftiger Generationen stark.  
 
In Zukunft wird hoffentlich ein Großteil aller Jobs „grün“ 
sein. Das Verständnis für die Umweltauswirkungen berufli-
chen Handelns sollte in die Bildungs- und Berufsbildungs-
systeme integriert werden. Die Einbeziehung von Fragen 
der nachhaltigen Entwicklung und des Umweltschutzes in 
bestehende berufliche Qualifikationen ist viel effektiver als 
die Schaffung neuer Bildungsstandards. 
Die Entwicklung einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ermög-
licht es den Regierungen, ihren Verpflichtungen zur Bekämp -
fung des Klimawandels nachzukommen und gleichzeitig 
die Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Um die wirtschaftlichen 
Chancen einer solchen nachhaltigen Wirtschaft zu nutzen, 
müssen die Arbeitskräfte über die entsprechenden Fähig-
keiten verfügen. Wir können aus Erfahrung sagen, dass Aus-
zubildende technischer Fachrichtungen immer größeres 
Interesse an „grünen“ Technologien entwickeln und ein 
Bewusstsein dafür, wie wichtig ihr Einsatz ist. Insofern war 
die Zusammenarbeit mit den deutschen Kollegen zum 
„Greening“ griechischer Berufsbilder sehr willkommen.  
 
Durch den Austausch von Good-Practices und Know-how 
haben wir auf der Grundlage einer gemeinsamen Vision 
und einer vereinbarten Zielsetzung innovative Ausbildungs-
möglichkeiten geschaffen, die sowohl die Bedarfe eines 
nachhaltig orientierten Marktes decken, als auch das Inte-
resse von Auszubildenden wecken. Durch die Erfahrung 
der unterschiedlichen Partner konnten wir effektiv, gemein-
sam zur Verbesserung der Bildungssituation im Bereich der 
„grünen“ Berufe in Griechenland beitragen. 
 

Στο πλαίσιο του έργου GRÆDUCATION δημι-
ουργήθηκε μια ομάδα εργασίας, αποτελού-
μενη από Έλληνες και Γερμανούς εκπαιδευτι-
κούς, οι οποίοι αναμόρφωσαν το πρόγραμμα 
σπουδών της ειδικότητας «Τεχνίτης Ηλεκτρο-
λογικών Εργασιών» των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας 
Ο.Α.Ε.Δ.. Οι σύγχρονες, «πράσινες» τεχνολογίες 
βρέθηκαν στο προσκήνιο. Δημιουργήθηκε ένα 
πρόγραμμα σπουδών, το οποίο ανταποκρίνε-
ται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργα-
σίας. Στην Ελλάδα, λαμβάνουμε σοβαρά 
υπόψη μας την εστίαση στις «πράσινες» τε-
χνολογίες και ειδικά στην τεχνική εκπαίδευση 
και στον τομέα της ενεργειακής διαχείρισης, 
αφού ο τομέας αυτός επηρεάζει έντονα τις 
συνθήκες ζωής των μελλοντικών γενεών.  
 
Στο μέλλον, ελπίζουμε πως οι περισσότερες 
θέσεις εργασίας θα έχουν «πράσινο» προσα-
νατολισμό. Η κατανόηση των περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων της επαγγελματικής δρα-
στηριότητας χρειάζεται να ενσωματωθεί στα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η 
ενσωμάτωση στα υφιστάμενα προγράμματα 
σπουδών, όπως η αειφόρος ανάπτυξη και η 
προστασία του περιβάλλοντος, είναι πιο απο-
τελεσματική από τη δημιουργία νέων εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων. 
Η ανάπτυξη μιας οικονομίας χαμηλών εκπο -
μπών διοξειδίου του άνθρακα επιτρέπει στις 
κυβερνήσεις να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις 
τους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλ-

λαγής, μειώνοντας, παράλληλα, την ανεργία. 
Προκειμένου να αξιοποιηθούν οι οικονομικές 
ευκαιρίες μιας τέτοιας βιώσιμης οικονομίας, 
χρειάζεται το ανθρώπινο δυναμικό να κατέχει 
τις κατάλληλες δεξιότητες. 
 
Από την εμπειρία μας μπορούμε να πούμε, 
ότι οι μαθητές των τεχνικών κλάδων δείχνουν 
ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις 
«πράσινες» τεχνολογίες, ενώ συνειδητοποιούν 
πόσο σημαντική είναι η χρήση τους. Με βάση 
αυτό, η συνεργασία με τους Γερμανούς συνα-
δέλφους, με σκοπό το «πρασίνισμα» των προ-
γραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, 
ήταν παραπάνω από ευπρόσδεκτη.  
Μέσω της ανταλλαγής καλών-πρακτικών και 
τεχνογνωσίας και με βάση το κοινό μας όραμα 
και σκοπό, δημιουργήσαμε καινοτόμες ευκαι-
ρίες εκπαίδευσης, οι οποίες ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες μιας βιώσιμης αγοράς και αυξά-
νουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων. 
Μέσα από την εμπειρία των διάφορων συνερ-
γατών, κατορθώσαμε να συμβάλλουμε απο-
τελεσματικά και από κοινού στη βελτίωση της 
εκπαιδευτικής κατάστασης στον τομέα των 
«πράσινων» επαγγελμάτων στην Ελλάδα. 
 

Η ανταλλαγή απόψεων με τους συναδέλφους 
από τη Γερμανία και η συζήτηση σχετικά με 
τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία και 
στην οργάνωση εργασίας, οδήγησε στον από 
κοινού καθορισμό του κατάλληλου περιεχο-
μένου στον τομέα των «πράσινων» δεξιοτή-
των, το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό 
πρόγραμμα σπουδών. Για παράδειγμα, μέσω 
της συνεργασίας αυτής κατάφεραν οι Έλληνες 
εκπαιδευτικοί να εκπαιδευτούν στην τεχνο-
λογία ΚΝΧ και να αναπτύξουν ιδέες για την 
ενσωμάτωση της τεχνολογίας αυτής στη δι-
δασκαλία τους.  
 
Προοπτικές και εμπόδια στη διεθνή  
συνεργασία 
Τη βάση της συνεργασίας στο έργο αποτέ-
λεσε η συνεχής ανταλλαγή απόψεων τόσο σε 
τεχνικό όσο και σε διεπιστημονικό επίπεδο. 
Μερικές φορές η συνεργασία με τους Γερμα-
νούς εκπαιδευτικούς αποτελεί πρόκληση, 
όσον αφορά τη δυναμική τους. Αλλά η δια-
φορετική εκπαιδευτική κουλτούρα ή οι άλλες 
συνθήκες δεν αποτελούν εμπόδιο, όταν η 
άμεση ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις δο-
μές και τις προσεγγίσεις συμβάλλει στην κα-
λύτερη κατανόηση των εκπαιδευτικών συστη-
μάτων των δύο χωρών. Με τον τρόπο αυτό, 
μπορούν οι διαφορές να αποτελέσουν προ-
οπτική και όφελος και για τις δύο χώρες.  
 

Evangelos Skaramagkas, Elektroingenieur –  
Leiter EPA.S. Ιraklio 
Ioannis Voudouris, Elektroingenieur –  
stellv. Leiter EPA.S. Ag. Anargiri 
Emilia Grapsa, Elektroingenieurin – EPA.S. Egaleo 
Anastasios Antonakis, Elektroingenieur –  
1. EPA.S. Thessaloniki 
 

Innovative, grüne Entwicklungspfade  
in der griechischen Berufsbildung  
Ein griechischer Erfahrungsbericht der deutsch-griechischen 
Berufsbildungszusammenarbeit im Projekt GRÆDUCATION

Ευάγγελος Σκαραμαγκάς, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Διευθυντής ΕΠΑ.Σ. Ηράκλειο 
Ιωάννης Βουδούρης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Υποδιευθυντής ΕΠΑ.Σ. Αγ. Αναργύρων 
Αιμιλία Γράψα, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – ΕΠΑ.Σ. Αιγάλεω  
Αναστάσιος Αντωνάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 1η ΕΠΑ.Σ. Θεσσαλονίκης 
 

Καινοτόμοι, «πράσινοι» δρόμοι ανάπτυξης  
για την Eλληνική επαγγελματική εκπαίδευση 
Η Eλληνική θεώρηση της εμπειρίας της Eλληνογερμανικής συνεργα-
σίας στην επαγγελματική εκπαίδευση στο έργο GRÆDUCATION
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Η διευκόλυνση της μετάβασης από τη γενική και την Επαγ-
γελματική Εκπαίδευση στην εργασία, μέσω της παροχής 
ολοκληρωμένων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπη-
ρεσιών, είναι ένας πλούσιος τομέας δράσης, στον οποίο η 
διεθνής ανταλλαγή εμπειριών μπορεί να είναι πολύτιμη. 
Στην Ελληνογερμανική συνεργασία για την Επαγγελματική 
Εκπαίδευση μπορούν να καθοριστούν από κοινού οι μελ-
λοντικές τάσεις, ανάγκες, εκπαιδευτικοί τομείς και προ-
οπτικές απασχόλησης, προκειμένου να προσαρμοστούν 
τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης στη σύγχρονη 
ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Είναι, επίσης, σημαντικό να 
επικεντρωθούμε σε ευρωπαϊκές συμμαχίες για την μαθη-
τεία, οι οποίες διευκολύνουν την ανταλλαγή των εκπαι-
δευομένων. 
 
Προοπτικές των σύγχρονων τεχνολογιών στη  
διεθνή συνεργασία σε σχέση με την Επαγγελματική 
Εκπαίδευση 
Οι σύγχρονες τεχνολογίες αλλάζουν και βελτιώνουν τη δι-
δασκαλία και τη μάθηση σε όλους τους τομείς. Στον τομέα 
των σύγχρονων τεχνολογιών που σχετίζονται με το περι-
βάλλον, το πιο σημαντικό σημείο είναι να δοθεί η δυνατό-
τητα στους εκπαιδευόμενους να γνωρίσουν τις νέες αυτές 
τεχνικές και να δουλέψουν με αυτές. Κάτι τέτοιο, δεν μπο-
ρούν να το φέρουν εις πέρας πολλοί εκπαιδευτικοί φορείς, 
αλλά και αρκετές από τις επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια 
του έργου αναδύθηκε μια κοινή ιδέα να αντικατασταθεί η 
ελλιπής υποδομή με εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας. 
Ένας εκπαιδευόμενος μπορεί να γνωρίσει τις σύγχρονες τε-
χνολογίες, μέσω της εικονικής πραγματικότητας, να κινηθεί 
γύρω τους και να αλληλεπιδράσει με εικονικά στοιχεία ή 
αντικείμενα. Η εμπειρία του μπορεί να είναι αρκετά ρεαλι-
στική και να συμπληρώνει αποτελεσματικά τα μαθήματα 
στο σχολείο, αλλά και την εκπαίδευση στην επιχείρηση. Τα 
ειδικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες, που προσφέρει 
η εικονική πραγματικότητα, οδηγούν σε θετικά μαθησιακά 
αποτελέσματα, μέσα από νέα μαθησιακά περιβάλλοντα. Η 
εμπειρία του χρήστη βελτιώνεται από την προσωπική εμπει -
ρία. Παράλληλα, υποστηρίζονται η διερευνητική και ανα-
καλυπτική μάθηση, καθώς και η αυτόνομη και ενεργή δια-
δικασία μάθησης από πλευράς των εκπαιδευομένων.  
 
Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο, ότι ο βιομηχανικός κόσμος ανα-
πτύσσει ολοένα και πιο πρακτικές εφαρμογές για τη χρήση 
εικονικών περιβαλλόντων, όπως για παράδειγμα η σχεδίαση 
αυτοκινήτων ή η εκπαίδευση πιλότων και αστροναυτών. Η 
«πράσινη» επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί, επίσης, να 
επωφεληθεί από αυτήν την προοπτική. 
Η εικονική πραγματικότητα προσφέρει πολλές δυνατότη-
τες για διεθνή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής 
κατάρτισης, δηλαδή για την ανταλλαγή πληροφοριών με-
ταξύ καθηγητών πέρα από τα εθνικά σύνορα. Η διασυνδε-
δεμένη εργασία διευκολύνεται από τη σύγχρονη τεχνολογία 
της πληροφορίας, ενώ οι εφαρμογές εικονικής πραγματι-
κότητας συμβάλλουν, ακόμη περισσότερο, στη συνεργασία 
ανεξάρτητα από την τοποθεσία. Κατά τη διάρκεια του έρ-
γου, έχουν εντοπιστεί πολλοί τομείς, οι οποίοι μπορούν να 
γίνουν πιο αποτελεσματικοί και καινοτόμοι, μέσω της στο-
χευμένης χρήσης εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας.  
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Οι συγκρίσεις των καλών-πρακτικών είναι σημαντικές, ιδι-
αίτερα όταν παρέχουν κίνητρα παρά μοντέλα έτοιμα για 
αντιγραφή. Η διεθνής συνεργασία στην επαγγελματική εκ-
παίδευση θα πρέπει, κατά τη σύγκριση μοντέλων από διά-
φορες χώρες, να λαμβάνει υπόψη της την συνεκτίμηση 
των εγχώριων και πολιτιστικών συνθηκών και των μεταρ-
ρυθμίσεων. Τα παραδείγματα καλής πρακτικής αντικα -
τοπτρίζουν τις ειδικές συνθήκες των θεσμικών δομών κάθε 
χώρας και έτσι δεν μπορεί να γίνει απλή αντιγραφή τους. 
Οι πρακτικές που λειτουργούν καλά σε ένα δεδομένο πλαί-
σιο μπορεί να μην παράγουν τα ίδια αποτελέσματα κάτω 
από διαφορετικές συνθήκες. Για το λόγο αυτό, η ειλικρίνεια 
και η κατανόηση της άλλης πλευράς αποτελούν σημαντικές 
προϋποθέσεις για συνεργασία. 
 
Στην Ελλάδα και στη Γερμανία το εκπαιδευτικό πλαίσιο της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι πολύ διαφορετικό. Για 
παράδειγμα, το γεγονός, ότι οι κοινωνικοί εταίροι στη Γερ-
μανία συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση της Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης σε όλα τα στάδια (ιδέα, εφαρμογή, 
πιστοποίηση, αξιολόγηση) αποτελεί σημαντική πτυχή. Στην 
Ελλάδα, οι κοινωνικοί εταίροι τα τελευταία χρόνια, βάσει 
νομοθετικού πλαισίου, αποκτούν ενεργό ρόλο στη διαμόρ-
φωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 
 
Αν κανείς λάβει υπόψη του αυτές τις διαφορές, τότε τίποτα 
δεν εμποδίζει τη διεθνή συνεργασία στην Επαγγελματική 
Εκπαίδευση, καθώς οι δυσκολίες στη γλώσσα μπορούν εύ-
κολα να ξεπεραστούν. Οι διαφορές στο γνωστικό υπόβαθρο 
των φορέων δεν αποτελούν εμπόδιο για μια καλή συνερ-
γασία, αφού όλοι έχουμε παρόμοιο επαγγελματικό υπόβα-
θρο και κοινό ενδιαφέρον. Όλοι μας επωφελούμαστε από 
την ανταλλαγή απόψεων και την κοινή ανάπτυξη και πι-
στεύουμε, ότι η συνεργασία είναι πολύ θετική. Συγκεκρι-
μένα, οι αμοιβαίες επισκέψεις σε σχολεία και ο συνεχής 
διάλογος δημιούργησαν μια θετική κουλτούρα συνεργασίας 
και κατανόησης, η οποία έχει ήδη αποδώσει αρκετά καλά 
αποτελέσματα και έχει οδηγήσει σε κοινούς στόχους. 
 
Προοπτικές της Ελληνογερμανικής συνεργασίας  
για την επαγγελματική εκπαίδευση 
Η διεθνής ανταλλαγή τεχνογνωσίας, π.χ. μέσω της κατάρ-
τισης των εκπαιδευτικών της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
στον τομέα των τεχνολογιών αιχμής, αλλά και σε βασικές 
δεξιότητες, προσφέρει τη δυνατότητα βελτίωσης της Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης και της καινοτομίας. Έτσι, αυξά-
νεται η ελκυστικότητά της για τους νέους. 
 
Επιπλέον, η Ελληνογερμανική ανταλλαγή απόψεων επιτρέ-
πει τη δημιουργία κατάλληλου πλαισίου, με σκοπό την πα-
ρακίνηση των επιχειρήσεων, ώστε να επενδύσουν στην εκ-
παίδευση των εκπαιδευομένων και των αποφοίτων της 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, αλλά και να επενδύσουν για 
τη δημιουργία δομών στις επιχειρήσεις τους. Θα πρέπει 
να υπάρξει ένας κατάλληλος συνδυασμός κινήτρων, δι-
καιωμάτων και υποχρεώσεων, για τα οποία η Γερμανία μπο-
ρεί να δώσει αρκετές ιδέες, οι οποίες στη συνέχεια θα χρει-
αστεί να διαμορφωθούν στην Ελλάδα. 
 

In Griechenland und Deutschland gibt es sehr 
unterschiedliche Rahmenbedingungen für die 
berufliche Bildung. Beispielsweise ist auch die 
Tatsache, dass die Sozialpartner in Deutsch-
land Berufsbildung in allen Phasen (Konzep-
tion, Implementierung, Zertifizierung, Evalu -
ation) mitgestalten ein wichtiger Aspekt. In 
Griechenland haben die Sozialpartner in den 
letzten Jahren, wegen der gesetzlichen Rah-
menbedingungen, eher eine beratende Rolle 
in der Umsetzung der beruflichen Bildung.  
 
Berücksichtigt man solche Unterschiede steht 
der internationalen Zusammenarbeit in der 
beruflichen Bildung nichts im Wege, da 
sprachliche Schwierigkeiten überwunden 
werden können. Unterschiede im kognitiven 
Hintergrund der Akteure stellen kein Hinder-
nis für die gute Zusammenarbeit dar, da wir 
alle einen ähnlichen beruflichen Hintergrund 
und ein gemeinsames Interesse haben. Wir 
alle profitieren vom Austausch und der ge-
meinsamen Entwicklung und empfinden die 
Zusammenarbeit als sehr positiv. Insbeson-
dere die gegenseitigen Besuche der Schulen 
und der kontinuierliche Dialog haben eine 
positive Kooperationskultur und ein gegen-
seitiges Verständnis entstehen lassen, das be-
reits zu guten Ergebnissen geführt und noch 
viele gemeinsame Ziele hat. 
 
Perspektiven der deutsch-griechischen 
Berufsbildungszusammenarbeit 
Perspektivisch bietet der internationale Aus-
tausch von Know-how, bspw. durch Schulun-

gen für Berufsbildungslehrer im Bereich der 
Spitzentechnologien, aber auch der Schlüssel -
kompetenzen die Chance die Berufsbildung 
zu verbessern und innovativ zu gestalten. Da-
mit wird sie interessanter für junge Menschen. 
 
Darüber hinaus ermöglicht der deutsch-grie-
chische Meinungsaustausch die Schaffung ei-
nes geeigneten Rahmens, um Unternehmen 
zu motivieren, in die Ausbildung von Schülern 
und Absolventen der beruflichen Bildung zu 
investieren und in ihren Betrieben Strukturen 
hierfür zu schaffen. Hier muss eine geeignete 
Mischung von Anreizen, Rechten und Pflich-
ten entstehen, für die Deutschland viele An-
stöße geben kann, die dann in Griechenland 
gestaltet werden müssen. 
 
Auch die Erleichterung des Übergangs von 
der allgemeinen und beruflichen Bildung in 
die Arbeit durch integrierte Beratungsdienst-
leistungen und Unterstützungsangebote ist 
ein ergiebiges Handlungsfeld, in dem ein in-
ternationaler Erfahrungsaustausch wertvoll 
sein kann. In der deutsch-griechischen Berufs -
bildungszusammenarbeit können gemein-
sam zukünftige Trends, Bedarfe, Fachrichtun-
gen und Beschäftigungsaussichten definiert 
werden, um die Berufsbildungssysteme dem 
modernen europäischen Arbeitsmarkt anzu-
passen. Es sollten auch europäische Ausbil-
dungsallianzen mit fokussiert werden, die einen 
Austausch von Auszubildenden ermöglichen. 
 

Potenziale moderner Technologien  
in der internationalen Berufsbildungs -
zusammenarbeit 
Moderne Technologien verändern und verbes-
sern Lehren und Lernen in allen Bereichen. Im 
Bereich moderner Umwelttechnologien geht 
es zunächst darum den Auszubildenden zu er-
möglichen diese neuen technischen Möglich-
keiten zu erfahren und mit ihnen zu arbeiten. 
Dies können viele Ausbildungsstätten, aber 
auch Unternehmen nicht ermöglichen. Hier 
ist im Projekt die gemeinsame Idee entstan-
den, durch virtuelle Anwendungen die feh-
lende Infrastruktur zu ersetzen. Ein Auszubil-
dender kann moderne Technologien in der 
virtuellen Realität (VR) erfahren, sich darin be-
wegen und mit virtuellen Elementen oder Ob-
jekten interagieren. Die Erfahrung des Schülers 
kann dabei sehr realistisch sein und den Un-
terricht in der Schule, aber auch die Ausbil-
dung im Unternehmen effektiv ergänzen. Die 
besonderen Eigenschaften und Möglichkeiten, 
die die virtuelle Realität bietet, führen zu po-
sitiven Lernergebnissen durch neue Lernum-
gebungen. Nutzererfahrung werden durch die 
persönliche Erfahrung gestärkt. Explorations- 
und Entdeckungslernen, sowie das autonome 
und aktive Lernverhalten der Auszubildenden 
wird unterstützt.  
 
Es ist kein Zufall, dass die Industrie immer 
mehr praktische Anwendungen für den Ein-
satz von virtuellen Umgebungen entwickelt, 
wie zum Beispiel beim Autodesign oder beim 
Piloten- und Astronautentraining. Die „grüne“ 
berufliche Bildung kann ebenfalls von diesem 
Potenzial profitieren. 
 
Auch für die internationale Berufsbildungs-
zusammenarbeit, das heißt für den Informa-
tionsaustausch zwischen Lehrern über Län-
dergrenzen hinweg bietet VR viele Potenziale. 
Vernetztes Arbeiten wird durch moderne In-
formationstechnologie erleichtert, virtuelle 
Anwendungen tragen noch mehr dazu bei, 
ortsunabhängig zu kooperieren. Im Projekt 
wurden viele Bereiche identifiziert, die durch 
gezielt eingesetzte VR-Anwendungen effekti-
ver und innovativer gestaltet werden können. 

Σκαραμαγκάς, Βουδούρης, Γράψα, Αντωνάκης | Καινοτόμοι, «πράσινοι» δρόμοι ανάπτυξηςSkaramagkas, Voudouris, Grapsa, Antonakis | Innovative, grüne Entwicklungspfade
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Jede Kooperation ist anders. Diese Kooperation begann 
sehr offen, mit einem breit gefächerten Angebot mögli-
cher Themen. Gemeinsam wurden bei deutsch-grie-
chischen Abstimmungen die Themen auf die griechischen 
Bedarfe hin fokussiert und dann folgte eine engagierte 
enge Zusammenarbeit mit bereits ansehnlichen Ergeb-
nissen zur Projekthalbzeit. 
 
Innovation von Ausbildungscurricula, Konzeption und 
Durchführung von Train-the-Trainer-Maßnahmen – das sind 
die Hauptaufgaben des HBZ innerhalb des Projektes. Das 
alles im Kontext von Handwerk und Green-Tech im Bereich 
der technischen Gebäudeausrüstung mit Schwerpunkt auf 
der regenerativen Energietechnik. Diese Themen haben wir 
in den Ausbildungsordnungen der verschiedenen in Frage 
kommenden Gewerke – Elektriker, Heizungsbauer, Kältean -
lagenbauer – identifiziert und zwar in deutschen wie in grie -
chischen Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrplänen. 
 
Nach einer umfangreichen Recherchephase zu dem grie-
chischen Berufsbildungswesen, den Verantwortlichen, den 
Ansprechpartnern, den Erfahrungen deutscher Vorreiter in 
und mit Griechenland wurde es ernst. Die DGIHK hatte mit 
ihren Kontakten vor Ort alle wesentlichen Player zu einer 
Kick-off-Sitzung eingeladen und so konnten wir die Inte-
ressenten für eine Zusammenarbeit herausfiltern. Es ent-
standen direkte Kontakte zu den operationell zuständigen 
Einrichtungen für infrage kommende Berufsbildungsgänge, 
nämlich zum OAED (griechische Arbeitsagentur zuständig 
für die Bildungsgänge an EPAS-Schulen) und zum IEP (grie-
chisches BIBB zuständig für die Lehrerfortbildung an EPAL-
Schulen). Parallel konnte Wirtschaftsnähe durch Zusam-
menarbeit mit der ICON-Group hergestellt werden, die im 
Weiteren auch den Weg zu Nachhaltigkeitsgruppierungen 
wie dem SBC (Sustainable Building Council) geebnet hat. 
 
Die Mitarbeiter des Handwerkskammer Bildungszentrums 
sind projekterfahren, aber dieses Projekt ist anders: In an-
deren Bildungskooperationen standen die Themen schon 
zu Anfang fest. Im Projekt GRÆDUCATION war zunächst nur 
ein recht weites Themenspektrum skizziert. Der Prozess 
des Matchings von Angebot und Nachfrage hat im ersten 
Projekthalbjahr unsere Geduld strapaziert. Diese Geduld, 
das wissen wir inzwischen, hat sich gelohnt.  
 
Die Phasen der Zusammenarbeit in diesem Prozess folgten 
dem Erfolgsmodell des co-kreativen Ansatzes – geplant und 
stetig kooperativ geleitet vom Projektleadpartner FIAP e.V. 
Als alle Kooperationspartner eingebunden waren, nahm der 
Prozess schnell Fahrt auf. Das hat uns inzwischen schon weit 

gebracht. Gegenüber der anfänglichen Idee des Bildungs-
transfers steht nun die Kooperation im Mittelpunkt. So wur-
den bis Jahresende 2018 verschiedenste Abstimmungs -
treffen, Sondierungsgespräche und Planungsworkshops 
durchgeführt, die auf der Ebene der Bildungsprodukte zu 
einem überarbeiteten Ausbildungscurriculum und zu drei 
Train-the-Teacher-Lehrgängen in Griechenland führten: 
 

Überarbeitetes und inzwischen in Griechenland gültiges 
Curriculum für den Ausbildungsgang „Elektrotechnikfach-
kraft“ für EPAS-Schulen im Zuständigkeitsbereich des 
OAED. 
Train-the-Teacher-Lehrgang „Elektrotechnikfachkraft“ für 
Lehrer an EPAS-Schulen (in Kooperation mit OAED) mit 
Schwerpunkt auf den Themen „Smart Home Anwendun-
gen (KNX)“ und „Datenübertragungstechnik“. 
Train-the-Teacher-Lehrgang zur „Solaren Kühlung“ für 
Lehrer des Ausbildungsgangs „Techniker für Kühl-, Lüf-
tungs- und Klimaanlagen“ (in Kooperation mit  IEP). 
Train-the-Teacher-Lehrgang zu „Wärmepumpen“ für Leh-
rer des Ausbildungsgangs „Techniker für Kühl-, Lüftungs- 
und Klimaanlagen“ (in Kooperation mit  IEP). 

 
Bezogen auf die Elektrotechnikfachkraftüberarbeitung war 
es sehr hilfreich, dass das komplette griechische Curriculum 
bereits übersetzt vom bq-Portal vorlag. Hier konnten wir 
Parallelen und Unterschiede zu unseren curricularen Vor-
gaben identifizieren. Dazu haben wir sowohl die schuli-
schen Rahmenlehrpläne für Elektroniker als auch die Aus-
bildungsordnungen für die praktische Ausbildung in 
Betrieben herangezogen. Im Endeffekt haben wir die rele-
vanten Neuerungsvorschläge besonders an unsere Rah-
menlehrpläne für die überbetriebliche Unterweisung und 
sogar zum Teil an die Meisterprüfungsordnung Elektroniker 
für Gebäude und Energie angelehnt. Unsere griechischen 
EPAL-Lehrer-Kollegen haben die Vorschläge einer kritischen 
Prüfung unterzogen und einem Großteil der Vorschläge ei-
nen Platz in dem neuen Curriculum eingeräumt. Damit ist 
das neue griechische Curriculum für die Elektrotechnik-
fachkraft an EPAS-Schulen zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
besonders innovativ – auch innovativer als die aktuellen 
Ausbildungsregularien in Deutschland. 
 
Es war schon beeindruckend, mit welcher enormen Ge-
schwindigkeit die fachliche Arbeit zu einer engagierten und 
vertrauensvollen Zusammenarbeit wurde – anspruchsvoll, 
auch kritisch, aber vor allem konstruktiv und zielorientiert 
auf beiden Seiten. Das war schon bei dem ersten „Innova-
tionslabor“ in Athen sehr schnell so und die Zusammenar-
beit wurde mit jedem weiteren Treffen immer noch besser. 

Sabine Heine in der Rückschau mit den Dozenten des HBZ Roland Laabs, 
Bernd Lachnitt, Tobias Vogel 
 

Praktische Erfahrungen des HBZ-Teams in der Umsetzung 
der Internationalen Bildungszusammenarbeit im Projekt 
GRÆDUCATION

Πρωτοποριακή ανάπτυξη προγραμμάτων 
σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης, σχε-
διασμός και υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης 
των εκπαιδευτών (train-the-trainer) – αυτά εί-
ναι τα βασικά καθήκοντα του Εκπαιδευτικού 
Κέντρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου του 
Μύνστερ (HBZ) στο πλαίσιο του συγκεκριμέ-
νου προγράμματος. Κι όλα αυτά στο γενικό-
τερο πλαίσιο των τεχνικών επαγγελμάτων και 
της πράσινης τεχνολογίας στον τομέα του τε-
χνολογικού κτιριακού εξοπλισμού, με έμφαση 
στην τεχνολογία ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας. Επεξεργαστήκαμε τα θέματα με βάση 
τους κανονισμούς επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης που διέπουν τα αντίστοιχα επαγγέλματα 
– τους τεχνίτες ηλεκτρολογικών εργασιών και 
τεχνικούς εγκαταστάσεων θέρμανσης και ψύ-
ξης – τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία, 
καθώς και τα προγράμματα σπουδών. 
 
Μετά από μια εκτενή φάση διερεύνησης του 
ελληνικού συστήματος επαγγελματικής εκπαί-
δευσης, των αρμόδιων φορέων, των υπευθύ-
νων επικοινωνίας, των εμπειριών προηγούμε-
νων γερμανικών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο 
συνεργασιών με την Ελλάδα, ακολούθησε η 
κανονική έναρξη. Το Ελληνογερμανικό Εμπο-
ρικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, αξιοποι-
ώντας τις επαφές του με τοπικούς φορείς, 
προσκάλεσε όλους τους βασικούς συντελε-
στές σε μια εναρκτήρια συνάντηση όπου μπο-

ρέσαμε να προσδιορίσουμε τους ενδιαφερό-
μενους για μια συνεργασία.  
 
Δρομολογήθηκε η απευθείας επικοινωνία με 
τους επιχειρησιακά υπεύθυνους φορείς για 
πιθανά προγράμματα επαγγελματικής εκπαί-
δευσης: ειδικότερα με τον ΟΑΕΔ, ο οποίος εί-
ναι αρμόδιος για τις ΕΠΑΣ στην Ελλάδα καθώς 
και με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
(ΙΕΠ), το οποίο – κατ’ αντιστοιχία με το γερ-
μανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης (BIBB) – είναι αρμόδιο για 
την επιμόρφωση των καθηγητών των ΕΠΑΛ. 
Ταυτόχρονα ήρθαμε πιο κοντά στους φορείς 
της οικονομίας μέσω της συνεργασίας με τον 
όμιλο τεχνικών εταιρειών Icon Group, o 
οποίος μεταξύ άλλων άνοιξε τον δρόμο για 
την επαφή με φορείς όπως το Συμβούλιο Αει-
φόρων Κτιρίων Ελλάδας (SBC). 
 
Οι συνεργάτες του Εκπαιδευτικού Κέντρου 
του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου του Μύνστερ 
(HBZ) έχουν εμπειρία με προγράμματα, όμως 
το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι διαφορε-
τικό. Σε άλλα προγράμματα συνεργασίας στον 
εκπαιδευτικό τομέα, τα θέματα ήταν προκα-
θορισμένα από την αρχή. Στην προκειμένη 
περίπτωση υπήρχε αρχικά ένα αρκετά ευρύ 
πλαίσιο θεματικών τομέων. Η διαδικασία του 
συνταιριάσματος της προσφοράς με τη ζή-

τηση κατά το πρώτο εξάμηνο υλοποίησης του 
προγράμματος ήταν για μας επίπονη. Τώρα 
όμως πλέον γνωρίζουμε ότι η επίπονη αυτή 
διαδικασία άξιζε τον κόπο.  
 
Οι φάσεις της συγκεκριμένης συνεργασίας 
ακολούθησαν το επιτυχημένο μοντέλο της 
συνδημιουργικής προσέγγισης – υπό τον σχε-
διασμό και τη συνεχή συνεργατική διεύθυνση 
του επικεφαλής εταίρου του έργου, της Fiap.  
Όταν πλέον είχαν ενταχθεί στη συνεργασία 
όλοι οι εταίροι, η διαδικασία προχώρησε με 
ταχείς ρυθμούς. Ήδη έχουμε σημειώσει ση-
μαντική πρόοδο. Σε σχέση με την αρχική ιδέα 
της μεταφοράς εκπαιδευτικής γνώσης, πλέον 
στο επίκεντρο βρίσκεται η συνεργασία. 
 
Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκαν μέχρι 
τα τέλη του 2018 διάφορες συναντήσεις συ -
ντονισμού, διερευνητικές συνομιλίες και εργα-
στήρια σχεδιασμού, τα οποία οδήγησαν – σε 
επίπεδο εκπαιδευτικών προϊόντων – σε ένα 
αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών επαγ-
γελματικής κατάρτισης και σε τρεις κύκλους 
εκπαίδευσης εκπαιδευτών στην Ελλάδα: 
 

Αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών για 
την ειδικότητα του «τεχνίτη ηλεκτρολογικών 
εργασιών» που έχει πλέον εφαρμογή στις 
ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ. 

Sabine Heine, το κείμενο συντάχθηκε με βάση την κοινή ανασκόπηση των συμμετεχόντων 
καθηγητών του HBZ Roland Laabs, Bernd Lachnitt, Tobias Vogel 
 

Εμπειρίες της ομάδας του HBZ από την πρακτική εφαρμογή  
της διεθνούς συνεργασίας στην εκπαίδευση στο πλαίσιο του  
προγράμματος GRÆDUCATION

Κάθε συνεργασία είναι διαφορετική. Η συγκεκριμένη συνεργασία ξεκίνησε με ιδιαίτερα 
ανοικτό πνεύμα και μια ευρύτατη γκάμα πιθανών θεματικών τομέων. Στη συνέχεια, μέσα 
από διαβουλεύσεις μεταξύ της ελληνικής και της γερμανικής πλευράς τα θέματα εξειδι-
κεύθηκαν με βάση τις ελληνικές ανάγκες και ακολούθησε μια ενεργή και στενή συνεργα-
σία που ήδη στα μέσα του έργου έχει αποδώσει αξιοσημείωτους καρπούς.
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ρίας με την πράξη, τόσο μέσα από τη συνερ-
γασία – με μεσολάβηση του Ελληνογερμανι-
κού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητη-
ρίου με τον όμιλο Siemens, όσο και με το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο της Αθήνας. 
 
Πέρα από τις εκπαιδεύσεις των εκπαιδευτών 
τίθεται βεβαίως το ερώτημα κατά πόσον η 
νέα θεματολογία είναι εφαρμόσιμη στην κα-
θημερινότητα των ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ στην Ελ-
λάδα, καθότι ο απαιτούμενος εξοπλισμός εξα-
κολουθεί να μην είναι διαθέσιμος, αν και 
αναπτύσσονται δημιουργικές λύσεις μέσα 
από μια συνδημιουργική διαδικασία.  
 
Από την εμπειρία μας έως τώρα έχουμε σχη-
ματίσει την εντύπωση ότι οι ελληνικοί συνερ-
γαζόμενοι φορείς εκτιμούν σωστά τις ανάγκες 
στην Ελλάδα και έχουν λάβει ορθές αποφά-
σεις. Όσον αφορά τους θεματικούς τομείς που 
έχουμε επεξεργαστεί ως τώρα, χρειάζεται σί-
γουρα περαιτέρω πολλαπλασιαστική δράση, 
τόσο από τους ίδιους τους Έλληνες καθηγητές 
όσο και μέσω παροχής περαιτέρω εκπαιδεύ-
σεων από πλευράς μας που θα μπορούσαν 
να συμφωνηθούν. 
 
Εν είδει απολογισμού μπορούμε να πούμε ότι 
η αναμενόμενη προστιθέμενη αξία της διε-
θνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας επετεύχθη 
και για τους καθηγητές μας προσωπικά. Μέσα 
από τη δραστηριότητα αυτή κάθε συμμετέ-
χων διευρύνει τον ορίζοντά του, μαθαίνει να 
προεκτείνει τα όρια της σκέψης του και να 
έχει ανοικτή στάση προς τις άλλες προσεγγί-
σεις, απαιτήσεις και γενικές συνθήκες. 
 
Βεβαίως βελτιώθηκαν και οι διαπολιτισμικές 
δεξιότητες των συμμετεχόντων, πράγμα χρή-
σιμο και για το δικό μας εκπαιδευτικό κέντρο. 
Εξίσου θετικό αποτέλεσμα μπορεί να έχει η 
αναμόρφωση των περιεχομένων και στο δικό 
μας πλαίσιο, βελτιώνοντας το μάθημα.  
 
Καίρια σημασία στη συγκεκριμένη διεθνή εκ-
παιδευτική συνεργασία έχει κατά τη γνώμη 
μας η συμμετοχική προσέγγιση. Μόνο ό,τι 
μελε τηθεί, επιλεγεί ή απορριφθεί και ανα-
πτυχθεί από κοινού θα έχει στη συνέχεια τη 
στήριξη όλων. Οι δυνατότητες περαιτέρω εξέ-
λιξης δεν θα υπήρχαν στην περίπτωση της 
απλής μεταφοράς εκπαιδευτικής γνώσης. Γι’ 
αυτό χαιρόμαστε πολύ για αυτή τη συνεργα-
σία, τα σημερινά της αποτελέσματα και τις 
μελλοντικές δυνατότητες που προσφέρει. Σαν 
αποτέλεσμα αυτής της γόνιμης συνεργασίας 
σε τεχνικό επίπεδο, όλοι  οι συμμετέχοντες 
έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για την εδραίωση 
της συνεργασίας.

Επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαίδευσης εκ-
παιδευτών για την ειδικότητα του «τεχνίτη 
ηλεκτρολογικών εργασιών» απευθυνόμενο 
σε καθηγητές ΕΠΑΣ (σε συνεργασία με τον 
ΟΑΕΔ) με θέμα «Εφαρμογές smart home 
(KNX)» και «Τεχνολογία μετάδοσης δεδομέ-
νων». 
Επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαίδευσης εκ-
παιδευτών με θέμα την «Ηλιακή ψύξη» για 
καθηγητές της ειδικότητας «τεχνικός εγκα-
ταστάσεων ψύξης, αερισμού και κλιματι-
σμού» (σε συνεργασία με το IEΠ) 
Επιμορφωτικό εργαστήριο εκπαίδευσης εκ-
παιδευτών με θέμα τις «Αντλίες θερμότη-
τας» για καθηγητές της ειδικότητας «τεχνι-
κός εγκαταστάσεων ψύξης, αερισμού και 
κλιματισμού» (σε συνεργασία με το IEΠ) 

 
Όσον αφορά την αναμόρφωση του προγράμ-
ματος για την ειδικότητα του τεχνίτη ηλεκ -
τρολογικών εργασιών ήταν πολύ χρήσιμο το 
ότι υπήρχε ήδη μεταφρασμένο ολόκληρο το 
ελληνικό πρόγραμμα σπουδών στην πύλη BQ-
Portal. Έτσι μπορέσαμε να προσδιορίσουμε 
τις ομοιότητες και τις διαφορές στις απαιτή-
σεις που θέτουν τα δικά μας προγράμματα 
σπουδών. Επίσης, μελετήσαμε τα βασικά 
προγράμματα σπουδών των ηλεκτρονικών 
καθώς και τους κανονισμούς για τη μαθητεία 
σε επιχειρήσεις. Στο τέλος βασίσαμε τις σχε-
τικές προτάσεις μας για αναμόρφωση ειδικό-
τερα στα γενικά προγράμματα σπουδών για 
τη διεπιχειρησιακή μαθητεία όπως και εν μέ-
ρει στον κανονισμό πιστοποίησης αρχιτεχνίτη 
για ηλεκτρονικούς κτιρίων και ενέργειας. Οι 
Έλληνες συνάδελφοί μας από τα ΕΠΑΛ μελέ-
τησαν με κριτικό πνεύμα τις προτάσεις μας 
και ένα μεγάλο μέρος αυτών των προτάσεων 
εντάχθηκε στο νέο πρόγραμμα σπουδών. Έτσι 
το νέο ελληνικό πρόγραμμα σπουδών για την 
ειδικότητα του τεχνίτη ηλεκτρολογικών ερ-
γασιών στις ΕΠΑΣ είναι σήμερα ιδιαίτερα 
πρωτοποριακό – πιο πρωτοποριακό από τις 
ισχύουσες ρυθμίσεις για την επαγγελματική 
κατάρτιση στη Γερμανία. 
 
Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό πόσο γρή-
γορα το τεχνικό έργο εξελίχθηκε σε μια ενερ-
γητική συνεργασία σε κλίμα εμπιστοσύνης – 
απαιτητική, με κριτικό πνεύμα, αλλά κυρίως 
εποικοδομητική και στοχευμένη και από τις 
δυο πλευρές. Αυτό ήταν το πνεύμα που διέ-
πνεε το πρώτο «εργαστήριο καινοτομίας» που 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, ενώ με κάθε 
επόμενη συνάντηση βελτιωνόταν ακόμα πε-
ρισσότερο η συνεργασία. Από τις επισκέψεις 
σε σχολεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη 
κατέστη περισσότερο σαφές το πλαίσιο που 
διέπει τους Έλληνες καθηγητές, κυρίως όμως 

η μεγάλη τους προσήλωση στη μετάδοση των 
νέων περιεχομένων, παρά τις περιορισμένες 
τεχνικές δυνατότητες. Οι διαρθρωτικές ανε-
πάρκειες αντισταθμίζονται με αξιοθαύμαστο 
τρόπο από την προσωπική προσπάθεια.   
 
Κατά τον σχεδιασμό της διδασκαλίας για τα 
σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτών αποτέ-
λεσε ιδιαίτερη πρόκληση η προσαρμογή της 
εκπαίδευσης στις ανάγκες των συμμετεχό -
ντων. Ήταν δύσκολο να αξιολογηθεί εκ των 
προτέρων το γνωστικό υπόβαθρο της ετερο-
γενούς ομάδας των συμμετεχόντων καθηγη-
τών από όλη την Ελλάδα και από διαφορετι-
κές ειδικότητες. Έτσι, κατά την υλοποίηση, οι 
καθηγητές του HBZ χρειάστηκε να επιδείξουν 
μεγάλη ευελιξία ως προς τα επίπεδα γνώσεων 
των συμμετεχόντων. Είναι αλήθεια ότι υπήρξε 
ανάγκη προσαρμογής σε δύο κατευθύνσεις 
ταυτόχρονα: σε ορισμένα θέματα χρειάζονταν 
περισσότερες βάσεις, σε άλλα πάλι το γνω-
στικό υπόβαθρο ήταν τόσο υψηλό που συμπε -
ριελήφθη ad hoc συμπληρωματική ύλη. Οι 
συμμετέχοντες έδειξαν ενδιαφέρον, κίνητρο 
και συγκέντρωση και δεν δυσανασχέτησαν 
από τη στενότητα χώρου. 
 
Η ανησυχία μας για ενδεχόμενα προβλήματα 
συμβατότητας των ηλεκτρονικών υπολογι-
στών και του εξοπλισμού προβολής στις αί-
θουσες εκπαίδευσης αποδείχθηκε αβάσιμη. 
Ιδιαίτερα καλή ήταν η εμπειρία μας με την 
ταυτόχρονη διερμηνεία κατά τη διάρκεια των 
σεμιναρίων, με τη βοήθεια της οποίας η δι-
δασκαλία διεξαγόταν σχεδόν 1:1. Διασφαλι-
ζόταν έτσι μια άμεση επικοινωνία, σχεδόν χω-
ρίς καμία χρονική καθυστέρηση. Σε όλα τα 
σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτών δημι-
ουργήθηκε ένα κλίμα εργασίας γεμάτο ενθου-
σιασμό, εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια. Τα σε-
μινάρια είχαν στο σύνολό τους μεγάλη 
απήχηση και αξιολογήθηκαν πολύ θετικά από 
τους συμμετέχοντες.  
 
Ποιοι ήταν λοιπόν οι παράγοντες που συνε-
τέλεσαν στην επιτυχία των σεμιναρίων μας; 
Αφενός ήταν αναμφίβολα η πολύ καλή, συ-
νολική προετοιμασία. Επενδύσαμε πάρα πολύ 
χρόνο στον σχεδιασμό των σεμιναρίων, επε-
ξεργαστήκαμε με επαγγελματισμό τη διδα-
κτική ύλη, γνωρίζοντας άλλωστε πόσο υψηλές 
προσδοκίες θα έτρεφαν οι συνάδελφοί μας 
του ΟΑΕΔ από τα σεμινάρια. Από την άλλη 
πλευρά, οφείλουμε την επιτυχία βεβαίως 
στους έμπειρους καθηγητές μας οι οποίοι κα-
τάφεραν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των 
διαφορετικών αποδεκτών και των θεματικών 
επιπέδων. Τέλος αποδείχθηκε για άλλη μια 
φορά καλή η βασική προσέγγιση της διδα-
σκαλίας με γνώμονα τη διασύνδεση της θεω-

das didaktische Grundkonzept der Verschrän-
kung von Theorie und Praxis einmal mehr be-
währt, sowohl bei der durch die DGIHK ver-
mittelte Zusammenarbeit mit dem Siemens- 
Konzern als auch bei der Zusammenarbeit 
mit der Technischen Universität Athen. 
 
Schaut man über die Trainings für die Lehrer 
hinaus, dann stellt sich natürlich die Frage, 
inwieweit die neuen Themen im griechischen 
Berufsschulalltag in den EPAS- und EPAL-
Schulen umsetzbar sein werden. Denn die 
notwendige Ausstattung steht nach wie vor 
nicht zur Verfügung, aber kreative Lösungen 
werden co-kreativ entwickelt.  
 
Nach unseren bisherigen Erfahrungen haben 
wir den Eindruck gewonnen, dass die grie-
chischen Partnerinstitutionen die Bedarfe in 
Griechenland gut einschätzen können und 
auch die richtigen Entscheidungen gefällt ha-
ben. Natürlich bedarf es bezogen auf die bis-
her bearbeiteten Themen noch weiterer Mul-
tiplikation, die sowohl durch die griechischen 
Lehrer selbst als auch durch eventuell zu ver-
einbarende weitere Trainingsmaßnahmen un-
sererseits erzielt werden können. 
 
Der erwartete Mehrwert der internationalen 
Bildungszusammenarbeit hat sich in der 
Rückschau auch für unsere Dozenten persön-
lich eingestellt. Mit dieser Arbeit erweitert je-
der Beteiligte seinen Blickwinkel, lernt die ei-
genen Eckpfeiler des Denkens einzureißen 
und offen mit anderen Herangehensweisen, 
Vorgaben und Rahmenbedingungen umzu-
gehen. Natürlich verbesserte sich so auch die 
interkulturelle Kompetenz der Beteiligten und 
diese wird auch im eigenen Bildungszentrum 
gebraucht. Ebenso wie die Neukonzeptionen 
sich natürlich auch im heimischen Umfeld 
positiv auswirken und Unterricht verbessern.  
 
Ganz unverzichtbar gerade bei dieser inter-
nationalen Bildungskooperation ist dabei für 
uns der partizipative Ansatz. Nur das, was ge-
meinsam durchdacht, ausgewählt, verworfen 
und entwickelt wurde, wird auch später von 
allen getragen. Das darin liegende Potenzial 
zur Weiterentwicklung wäre durch schlichten 
Bildungstransfer nicht zu erreichen. Deshalb 
sind wir sehr froh über diese Art der Koope-
ration, ihre aktuellen Ergebnisse und ihre zu-
künftigen Möglichkeiten. Die fruchtbare fach-
liche Zusammenarbeit führte bei allen 
Beteiligten zu einem großen Interesse an einer 
Verstetigung dieser Kooperation.

Einblicke in Schulen in Athen und Thessalo-
niki machten die Rahmenbedingungen der 
griechischen Lehrer deutlich, insbesondere 
aber auch deren großes Engagement, neue 
Inhalte trotz begrenzter technischer Möglich-
keiten zu transportieren. Strukturelle Unzu-
länglichkeiten wurden in bewundernswerter 
Weise durch persönlichen Einsatz kompensiert. 
 
Bei der Konzeption des Unterrichts für die 
Train-the-Teacher-Lehrgänge war es eine be-
sondere Herausforderung, die Trainings ziel-
gruppengerecht zu konzipieren. Die Vorkennt-
nisse der heterogenen Gruppe teilnehmender 
Lehrer aus ganz Griechenland und aus unter-
schiedlichen Fachrichtungen waren im Vor-
feld nur schwer einschätzbar. Deshalb muss-
ten die HBZ-Dozenten in der Umsetzung sehr 
flexibel auf den Wissenstand der Teilnehmer 
eingehen. Tatsächlich gab es Anpassungsbe-
darf in beide Richtungen: bei manchen The-
men waren noch mehr Grundlagen erforder-
lich, bei anderen waren die Vorkenntnisse auf 
einem so hohen Niveau, dass vor Ort ergän-
zende Inhalte miteinbezogen werden konn-
ten. Die Teilnehmer waren interessiert, moti-
viert, konzentriert und ließen sich auch durch 
teilweise beengte Räumlichkeiten nicht be-
einträchtigen. Die Sorge, es könne vielleicht 
Probleme hinsichtlich der Kompatibilität der 
EDV-Ausstattung und Präsentationstechnik in 
den Schulungsräumen geben, erwies sich als 
unbegründet. 
 
Besonders gute Erfahrungen haben wir in den 
Schulungen mit dem Simultandolmetschen 
gemacht. Dadurch konnte der Unterricht fast 
1:1 ablaufen. Die Kommunikation funktio-
nierte ganz unmittelbar und es gab kaum Zeit-
verluste. Bei allen Train-the-Teacher-Schulun-
gen entstand eine angeregte, vertrauensvolle, 
offene Arbeitsatmosphäre. Die Trainings stie-
ßen insgesamt auf hohe Resonanz und wur-
den von den Teilnehmern sehr gut bewertet.  
 
Was waren nun die Erfolgsfaktoren unserer 
Schulungen? Das war sicherlich zum einen 
die sehr gute und umfangreiche Vorbereitung. 
Wir haben sehr viel Arbeit in die Konzeption 
der Schulungen investiert, haben das Lehr-
gangsmaterial professionell aufbereitetet, 
nicht zuletzt in dem Wissen um die hohen Er-
wartungen unserer griechischen OAED-Kolle-
gen an diese Schulungen. Zum anderen ist 
der Erfolg natürlich unseren erfahrenen Do-
zenten zu verdanken, die sich auf unterschied-
lichste Zielgruppen und thematische Niveaus 
einstellen können. Schließlich hat sich auch 
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Bei Green Tech geht es dabei längst nicht mehr 
nur um Luftreinhaltung, Abwasserbehandlung 
oder Erneu erbare Energien. Vielmehr entwi-
ckelt sich Green Tech zunehmend auch zu ei-
nem Kernthema in klassischen Wirtschafts-
zweigen wie beispiels weise dem Automobil- 
oder Maschinenbau. Der Einsatz von Umwelt- 
und Effizienztechnologien wird dort zum Ent-
scheidungsfaktor für die Wettbewerbsfähigkeit 
der Unternehmen. Das Volumen der weltwei-
ten Green Tech-Märkte beträgt mehr als 3.000 
Mrd. Euro – bis 2025 wird ein jährliches Wachs-
tum von rd. 7% vorausgesagt.1 
 
Für Griechenland gibt es sehr gute Perspekti-
ven, am Green Tech-Boom teilzuhaben und 
damit die Modernisierung der Wirtschaft vo-
ranzutreiben. Als Teilbranche besonders viel-
versprechend ist dabei die klimafreundliche 

Energieversorgung (clean energy). Die Chan-
cen für Wachstum und Beschäftigung resul-
tieren dort sowohl aus der Notwendigkeit zur 
Umsetzung europäischer Zielvorgaben für Kli-
maschutz und Energieeffizienz als auch auf 
hervorragenden Standortbedingungen für den 
Ausbau der Erneuerbaren Energie, insbeson-
dere Solar-, Wind-, Geo- und Bioenergie.2 Der 
Anfang 2019 von der griechischen Regierung 
bei der Europäischen Kommission vorgelegte 
Nationale Energie- und Klimaplan sieht einen 
fundamentalen Umbau des griechischen 
Energiesystems in den nächsten zehn Jahren 
vor: Durch Investitionen in Höhe von 35 Mrd. 
Euro soll der Anteil der Erneuerbaren Energien 
an der gesamten Energieversorgung bis 2030 
auf 32%, im Stromsektor alleine sogar auf 
55% ausgebaut werden. Dazu sollen insbe-
sondere die Windkraft und die Solarenergie 

δομής πολλών τεχνολογιών ΑΠΕ, θα υπάρξουν αυξημένες 
ανάγκες σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με επαγ-
γελματική εκπαίδευση (π.χ.  ηλεκτρολόγοι και μηχατρονι-
κοί) που θα αναλάβουν την εγκατάσταση των μονάδων και 
την αξιόπιστη συντήρησή τους. Επομένως, στην Ελλάδα 
μπορεί να επιτευχθεί μια βιώσιμη άνθηση του τομέα των 
καθαρών μορφών ενέργειας (ή γενικότερα των πράσινων 
τεχνολογιών) μόνο εάν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
καταφέρει να προετοιμάσει αρκετό ειδικευμένο ανθρώπινο 
δυναμικό με τα κατάλληλα προσόντα. Κάτι τέτοιο όμως 
δεν είναι εξασφαλισμένο. Όπως στη Γερμανία και σε πολλές 
άλλες βιομηχανικές χώρες, έτσι και στην Ελλάδα η επαγ-
γελματική εκπαίδευση και κατάρτιση – σε σχέση με τις ευ-
καιρίες απασχόλησης – τυγχάνει γενικά χαμηλής εκτίμησης 
στην κοινωνία. Αντίθετα, η επικρατούσα άποψη στην Ελ-
λάδα, όπως και αλλού, εξακολουθεί να είναι ότι η οικονο-
μική επιτυχία και η κοινωνική άνοδος επιτυγχάνονται κα-
λύτερα μέσω της πανεπιστημιακής σταδιοδρομίας.3 
 
Εδώ ακριβώς έρχεται το πρόγραμμα GRÆDUCATION να 
αναδείξει την ελκυστικότητα των πράσινων τεχνολογιών 
και επαγγελμάτων στους νέους ανθρώπους για την ενίσχυση 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: αφενός 
μέσω της στοχευμένης μετεξέλιξης («greening») μεμονω-
μένων προγραμμάτων σπουδών (π.χ. εκπαίδευση ηλεκτρο-
λόγων) και της ανάπτυξης νέων εκπαιδευτικών ενοτήτων 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευέλικτα για να συμπλη-
ρώσουν άλλα προγράμματα σπουδών (π.χ. στον τομέα της 
τεχνολογίας ψύξης) – ένα στοιχείο που αναλύεται σε άλλα 
άρθρα της παρούσας έκδοσης. Από την άλλη πλευρά, προ-
άγεται η ανάπτυξη και δοκιμή ενός εργαλείου προβολής 
για τον επαγγελματικό προσανατολισμό που θα εξοικειώσει 
τους νέους ανθρώπους με αυτές τις νέες εκπαιδευτικές και 
επαγγελματικές κατευθύνσεις και θα τις καταστήσει περισ-
σότερο δημοφιλείς. Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος 
βασίζεται σε μια επαναλαμβανόμενη και συνδημιουργική 
διαδικασία συμμετοχής Ελλήνων και Γερμανών εμπειρογνω-
μόνων από τους τομείς της έρευνας και της πράξης. 
 
Σημείο αναφοράς στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί το εκπαι-
δευτικό εργαστήριο «EnergyLab»4, το οποίο λειτουργεί από 
το 2011 εντός του Επιστημονικού Πάρκου Γκελζενκίρχεν 
ως εξωσχολικός χώρος μάθησης. Το EnergyLab προσφέρει 
τη δυνατότητα σε παιδιά και νέους ηλικίας 10-18 ετών να 
γνωρίσουν τις ενεργειακές τεχνολογίες από πρώτο χέρι και 

Εδώ και καιρό πλέον οι πράσινες τεχνολογίες δεν αφορούν 
μόνο την ατμοσφαιρική ρύπανση, την επεξεργασία λυμά-
των και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά αναπτύσ-
σονται ολοένα και περισσότερο σε κεντρικό άξονα των κλα-
σικών οικονομικών κλάδων, όπως της αυτοκίνησης και της 
μηχανολογίας. Σε αυτούς τους κλάδους, η χρήση περιβαλ-
λοντικά φιλικών και αποδοτικών τεχνολογιών αποτελεί 
πλέον καθοριστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων. Ο όγκος των παγκόσμιων αγορών πρά-
σινης τεχνολογίας ξεπερνά σε αξία τα 3.000 δισ. ευρώ, ενώ 
μέχρι το 2025 προβλέπεται ετήσια ανάπτυξη περίπου 7%.1 
 
Η Ελλάδα έχει πολύ καλές προοπτικές συμμετοχής στη ρα-
γδαία ανάπτυξη των πράσινων τεχνολογιών, ενισχύοντας 
έτσι τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας. Ιδιαίτερα ελπιδο-
φόρος είναι ο επιμέρους κλάδος του περιβαλλοντικά φιλι-
κού ενεργειακού εφοδιασμού (clean energy). Οι ευκαιρίες 
ανάπτυξης και απασχόλησης που συνδέονται με τον κλάδο 
αυτόν απορρέουν τόσο από την αναγκαία υλοποίηση ευ-
ρωπαϊκών στόχων για την προστασία του κλίματος και την 
ενεργειακή απόδοση όσο και από τις εξαιρετικές συνθήκες  
που διαθέτει η Ελλάδα για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και ειδικότερα της ηλιακής και αιολικής 
ενέργειας, της γεωθερμίας και της βιοενέργειας.2 Το Εθνικό 
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα που υποβλήθηκε από 
την ελληνική κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 
αρχές του 2019 προβλέπει μια εκ βάθρων αναδιάρθρωση 
του ενεργειακού συστήματος την επόμενη δεκαετία: με 
επενδύσεις ύψους 35 δισ. ευρώ, το ποσοστό των ΑΠΕ στον 
συνολικό ενεργειακό εφοδιασμό προβλέπεται να αυξηθεί 
στο 32% ως το 2030, ενώ στον τομέα του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος, μόνο, προβλέπεται αύξηση στο 55%. Στον στόχο 
αυτόν θα συνεισφέρουν κυρίως η αιολική και ηλιακή ενέρ-
γεια μέσω του τριπλασιασμού της εγκατεστημένης ισχύος 
(έναντι του 2016). 
 
Ο ενεργειακός μετασχηματισμός που σκιαγραφείται πα-
ραπάνω μπορεί να πετύχει μόνο εφόσον δημιουργηθούν 
οι κατάλληλες συνθήκες-πλαίσιο για τους συντελεστές που 
δραστηριοποιούνται σε κάθε αγορά και υπάρχει διαθέσιμο 
επαρκώς καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Αφενός χρει-
άζονται μηχανικοί με πανεπιστημιακή εκπαίδευση για το 
σχεδιασμό των ενεργειακών-τεχνικών εγκαταστάσεων και 
την ένταξή τους στα υφιστάμενα ενεργειακά δίκτυα. Κυ-
ρίως όμως λόγω της αποκεντρωμένης και σπονδυλωτής 

Wolfgang Jung, Επιστημονικό Πάρκο Γκελζενκίρχεν ΕΠΕ 
 

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στις πράσινες  
τεχνολογίες στην Ελλάδα: Οι βιωματικοί μαθησιακοί χώροι ως  
εργαλείο προβολής

mit einer Verdreifachung der installierten Ka-
pazität (gegenüber 2016) beitragen. 
 
Die somit skizzierte griechische Energiewende 
kann jedoch nur gelingen, wenn geeignete 
Rahmenbedingungen für die Akteure auf den 
jeweiligen Märkten geschaffen werden und 
ausreichend fachlich geschultes Personal zur 
Verfügung steht. Zum einen werden Ingenieu -
re mit akademischer Ausbildung gebraucht, 
die energietechnische Anlagen und ihre Ein-
bindung in die vorhandenen Energienetze 
planen können. Nicht zuletzt aufgrund der 
dezentralen und modularen Eigenschaften 
vieler erneuerbarer Energietechnologien wer-
den jedoch in noch stärkerem Maße Fachar-
beiter mit beruflicher Ausbildung (u.a. Elek-
triker und Mechatroniker) benötigt, die die 
Anlagen installieren und zuverlässig warten 
können. Letztlich wird es einen nachhaltigen 
griechischen Clean Energy- (oder allgemeiner 
Green Tech-) Boom nur geben können, wenn 
das griechische Bildungssystem Facharbeiter 
in ausreichender Zahl und passender Qualifi -
kation zur Verfügung stellen kann. Dies ist je-
doch keinesfalls gesichert. Ähnlich wie in 
Deutschland (und vielen anderen Industrie-
staaten) genießt die berufliche Bildung auch 
in Griechenland – gemessen an den Beschäf-
tigungschancen – generell ein zu geringes An-

Wolfgang Jung, Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH 
 

Berufliche Bildung für Green Tech in Griechenland: 
Erlebnisorientierte Lernorte als Kampagneninstrument

Umweltschonende Technologien (Green Tech) sind weltweit auf dem 

Vormarsch. Von der Forschung und Entwicklung über die industrielle 

Produktion bis hin zur Planung, Installation und Wartung: Auf den ver-

schiedenen Stufen der Wertschöpfungskette gibt es in praktisch allen 

Ländern weltweit hervorragende Möglichkeiten, am Wachstum der  

grünen Technologien teilzuhaben und damit Wohlstand, Beschäftigung 

und Lebensqualität der Menschen zu fördern.

Οι φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες (πράσινες τεχνολογίες) σημειώνουν ανοδική πορεία σε όλο 

τον κόσμο. Από την έρευνα και ανάπτυξη μέχρι τη βιομηχανική παραγωγή, τη μελέτη, εγκατάσταση 

και συντήρηση: σε όλα τα στάδια της αξιακής αλυσίδας προσφέρονται ουσιαστικά σε όλες τις χώρες 

εξαιρετικές δυνατότητες να συμμετέχουν στην ανάπτυξη των πράσινων τεχνολογιών και να προάγουν 

έτσι την ευημερία, την απασχόληση και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. 
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(πειράματα σε ομάδες των 4 ατόμων για νέ-
ους και νέες 12-16 ετών), ενώ οι συνοδευτικές 
οδηγίες για τη διεξαγωγή των πειραμάτων 
μεταφράστηκαν στα ελληνικά. Η δράση είχε 
απόλυτα θετική απήχηση στους εκπαιδευτι-
κούς. Έκτοτε το «βαλιτσάκι πειραμάτων» για 
την ηλιακή και την αιολική ενέργεια χρησιμο-
ποιείται σε επιλεγμένες ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ. 
 
Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα οι νέες 
και οι νέοι καλούνται να αποφασίσουν αν θα 
ακολουθήσουν τον δρόμο της επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης μετά την ολοκλήρωση της 
γενικής υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης, δηλ. μετά την Γ’ Γυμνασίου. Μπο-
ρεί κανείς να συνεχίσει στη δεύτερη βαθμίδα 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλ. στο 
Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), σε ένα Επαγγελματικό 
Λύκε ιο (ΕΠΑΛ) ή σε μια Επαγγελματική Σχολή 
(ΕΠΑΣ). Συνεπώς, οι όποιες δράσεις προβολής 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης, την οποία επιλέγει λιγότερο από το ένα 
τρίτο των μαθητών και μαθητριών, είναι σκό-
πιμο να απευθύνονται στους μαθητές και στις 
μαθήτριες των δύο τελευταίων τάξεων του 
Γυμνασίου (Β’ και Γ’ Γυμνασίου). 
 
Προκειμένου να δοκιμάσουν την καταλληλό-
τητα της προσέγγισης του EnergyLab σε αυτή 
την ομάδα-στόχο, η ομάδα έργου σε συνερ-
γασία με τον ΟΑΕΔ και με την ενεργό υποστή-
ριξη εκπαιδευτικών των ΕΠΑΣ διοργάνωσε 
μονοή μερα καλοκαιρινά camps στη Θεσσα-
λονίκη και στα περίχωρα της Αθήνας. Το πρό-
γραμμα περιλάμβανε πειράματα για την 
ηλιακή και την αιολική ενέργεια, καθώς και 
πρακτικά παραδείγματα επαγγελματικού προ-
σανατολισμού, όπως το επάγγελμα του μηχα-
τρονικού ανεμογεννητριών, το οποίο παρου-
σιάστηκε πολύ ρεαλιστικά και βιωματικά μέσω 
γυαλιών εικονικής πραγματικότητας. Επίσης, 
τα στελέχη μιας ελληνικής μηχανολογικής 
εταιρίας ενημέρωσαν τους νέους και τις νέες 
για τα επαγγέλματα στην επιχείρησή τους με 
τη βοήθεια εκθεμάτων και εργαλείων. Η 
δράση είχε πολύ θετικό αντίκτυπο – ιδιαίτερα 
στις νέες μαθήτριες που συμμετείχαν σε με-

γάλο αριθμό. Αυτό ενθάρρυνε την ομάδα έρ-
γου να διοργανώσει, σε συνεργασία με τον 
ΟΑΕΔ, τη γερμανική πρεσβεία στην Αθήνα, κα-
θώς και επιχειρήσεις και ενώσεις του κλάδου 
των πράσινων τεχνολογιών, την εκδήλωση  
Girls‘ Day που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη 
φορά τον Ιούνιο του 2019 στην Αθήνα, με την 
υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 
 
Μέσω της συνεργασίας με το πρόγραμμα 
EUKI-κλιματικά σχολεία ClimateSchools Be.AT 
διοργανώθηκαν, επίσης, δυο εργαστήρια στα 
οποία συμμετείχαν πάνω από 30 εκπαιδευτι-
κοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, στα οποία αναπτύχθηκαν σενά-
ρια για τον επαγγελματικό προσανατολισμό 
στην Ελλάδα. 
 
Στη συνέχεια, στο πλαίσιο του προγράμματος 
θα επιδιώξουμε να αξιοποιήσουμε τα αποτε-
λέσματα από αυτές τις θετικές εμπειρίες προ-
κειμένου να αναπτύξουμε περισσότερο και να 
επεκτείνουμε σταδιακά τα εργαλεία μέσα από 
τον διάλογο μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών 
εταίρων. Κατά την αναζήτηση θεσμικών λύ-
σεων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο επαγ-
γελματικός προσανατολισμός και η συμβου-
λευτική σπουδών (career guidance) σε πρώιμο 
στάδιο καθώς και η διευκόλυνση της επαφής 
μεταξύ μαθητών/μαθητριών και επιχειρήσεων 
στην Ελλάδα δεν εντάσσεται μέχρι τώρα στα 
καθήκοντα του σχολείου. Δεδομένου ότι οι 
προσαρμογές του εκπαιδευτικού συστήματος 
χρειάζονται πολύ μεγάλο ορίζοντα, θεωρείται 
πιο πρόσφορο μέσα στο χρονικό πλαίσιο του 
προγράμματος, η προαναφερόμενη επέκταση 
των εργαλείων επαγγελματικού προσανατολι-
σμού να δοκιμαστεί εκτός του σχολικού συ-
στήματος. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει 
τη δημιουργία εξωσχολικών χώρων μάθησης 
με σύγχρονο εξοπλισμό για τη διεξαγωγή πει-
ραμάτων, στους οποίους θα προσφέρονται 
ελκυ στικά προγράμματα για τα Γυμνάσια της 
περιοχής και θα συμπεριλαμβάνονται και επι-
χειρήσεις στην υλοποίηση.

με παιγνιώδη τρόπο, μέσα από εκπαιδευτικά 
πειράματα που πραγματοποιούν σε μικρές 
ομάδες. Τα προσφερόμενα προγράμματα πε-
ριλαμβάνουν μονοήμερα εργαστήρια στο 
πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης για σχολικές τά-
ξεις, αλλά και ομάδες εργασίας καθ’ όλη τη 
διάρκεια του σχολικού έτους καθώς και ειδι-
κές εκδηλώσεις, όπως το Girls‘ Day και camps 
κατά τη διάρκεια των διακοπών. Για μαθητές 
και μαθήτριες από την Α’ Γυμνασίου και μετά, 
δηλ. από τη ηλικία των 13 ετών περίπου, επι-
πρόσθετα  προς τα εργαστήρια πειραμάτων 
προσφέρονται προγράμματα πρακτικού επαγ -
γελματικού προσανατολισμού και συμβου-
λευτικής σπουδών. Σε αυτά συμμετέχουν επι-
χειρήσεις της ευρύτερης περιοχής, οι οποίες 
στέλνουν, παραδείγματος χάριν, εκπαιδευό-
μενους ή νέους επαγγελματίες για να παρου-
σιάσουν τα επαγγελματικά προφίλ της επι-
χείρησής τους ή διοργανώνουν  επισκέψεις 
στις εγκαταστάσεις τους ή σε έργα που υλο-
ποιούν. Το EnergyLab αποτελεί τον πυρήνα 
του δικτύου «Μέλλον μέσω της Καινοτομίας» 
(zdi) στο οποίο συμμετέχουν σχολεία, ανώ-
τατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημοτικοί φο-
ρείς και ενώσεις με σκοπό την προβολή του 
τεχνικού τομέα στη νέα γενιά.5 Ο ρόλος του 
EnergyLab είναι να συμβάλλει στην εξασφά-
λιση επαρκούς ειδικευμένου ανθρώπινου δυ-
ναμικού για την ενεργειακή μεταστροφή που 
συντελείται στην περιοχή του Ρουρ – μια πε-
ριοχή που στο παρελθόν αποτελούσε κέντρο 
παραγωγής ενέργειας από ορυκτούς πόρους. 
 
Στην αρχή του προγράμματος GRÆDUCA-
TION πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια με 
Έλλη νες εκπαιδευτικούς από διάφορα σχο-
λεία με σκοπό να διερευνήσουν την καταλλη-
λότητα των εκπαιδευτικών πειραμάτων του 
EnergyLab και της διδακτικής ύλης σε ελλη-
νικά σχολεία και τις πιθανές ανάγκες προσαρ-
μογής τους. Από το σύνολο των δραστη -
ριοτήτων του εκπαιδευτικού εργαστηρίου 
επελέγη το «ενεργειακό κουτί» (σταθμοί μά-
θησης για νέους και νέες 10-12 ετών), καθώς 
και το «βαλιτσάκι πειραμάτων» για φωτοβολ-
ταϊκά (ηλιακή ενέργεια) και αιολική ενέργεια 
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sehen in der Gesellschaft. Stattdessen glaubt 
der Mainstream hier wie dort weiterhin, dass 
wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftlicher 
Aufstieg am besten durch frühe Hochschul-
karrieren zu erreichen seien.3 
 
Genau an dieser Stelle setzt das Projekt GRÆ-
DUCATION an und nutzt dabei die Attraktivität 
der grünen Technologien und Berufe bei jun-
gen Menschen zur Stärkung der beruflichen 
Bildung: Zum einen durch gezielte Weiterent-
wicklung („greening“) einzelner Curricula (z.B. 
Elektriker-Ausbildung) und die Bereitstellung 
neuer Ausbildungsmodule zur flexiblen Er-
gänzung weiterer Curricula (z.B. im Bereich 
der Kältetechnik). Dieser Aspekt wird in meh-
reren Artikeln dieser Zeitschrift behandelt. 
Zum anderen durch Entwicklung und Erpro-
bung eines Kampagneninstruments zur Be-
rufsorientierung, das diese neuen beruflichen 
Bildungswege bei jungen Menschen bekannt 
und populär macht. Der Grundphilosophie 
des Projekts folgend geschieht dies in einem 
iterativen und ko-kreativen Prozess unter Be-
teiligung griechischer und deutscher Experten 
aus Forschung und Praxis. 
 
Bezugspunkt ist dabei das im Wissenschafts-
park Gelsenkirchen seit 2011 als außerschu-
lischer Lernort betriebene Schülerlabor „Ener-
gyLab“4. Das EnergyLab bietet Kindern und 
Jugendlichen im Alter von 10 – 18 Jahren die 
Möglichkeit, durch Schülerexperimente in 
Kleingruppen erneuerbare Energietechnolo-
gien auf spielerische Art hautnah kennen zu 
lernen. Die Angebote reichen von einzelnen 
Projekttagen für Schulklassen über ganzjäh-
rige Schul-AGs bis hin zu Sonderveranstaltun-
gen wie dem Girls‘ Day und Feriencamps. Ab 
der Jahrgangsstufe 7 bzw. einem Alter der 
Schüler/-innen von ca. 13 Jahren werden die 
Experimentierphasen um praktische Ange-
bote zur Studien- und Berufsorientierung 
ergän zt. Dabei wirken Unternehmen aus der 
Region mit, z.B. durch Entsendung von Aus-
zubildenden oder Young Professionals, die 
Berufsbilder in ihrem Unternehmen vorstellen 
oder durch ein Angebot von Werks- und Pro-

jektbesichtigungen. Das EnergyLab ist das 
Kernelement des Netzwerks „Zukunft durch 
Innovation“ (zdi) von Partnern aus Schulen, 
Hochschulen, Stadtverwaltung, Unternehmen 
und Verbänden zur Förderung des techni-
schen Nachwuchses.5 Das EnergyLab trägt 
dazu bei, dass für die Energiewende im Ruhr-
gebiet – als ehemaligem Zentrum fossiler 
Energieproduktion – genügend Fachkräfte zur 
Verfügung stehen. 
 
Zu Beginn des Projekts GRÆDUCATION wur-
den Workshops mit griechischen Lehrkräften 
verschiedener Schulformen durchgeführt, um 
die Eignung der im EnergyLab entwickelten 
Schülerexperimente und des didaktischen 
Materials für den Einsatz in griechischen Schu-
len zu testen und etwaige Anpassungsbedarfe 
zu identifizieren. Aus dem Gesamtangebot 
des Schülerlabors wurden dazu die „Energie-
kiste“ (Stationenlernen für 10- bis 12-Jährige) 
sowie die Experimentierkoffer zur Fotovoltaik 
(Solarstrom) und Windenergie (Experimente 
in 4er-Gruppen für 12- bis 16-Jährige) ausge-
wählt und die begleitenden Experimentieran-
leitungen ins Griechische übersetzt. Die Re-
sonanz bei den Lehrkräften war durchweg 
positiv. Die Experimentierkoffer zur Solar- und 
Windenergie sind seitdem in ausgewählten 
EPAS-Berufsschulen der griechischen Arbeits-
behörde (OAED) im Einsatz. 
 
Die erste Entscheidung für oder gegen einen 
beruflichen Bildungsweg fällt im griechischen 
Bildungssystem am Ende der Sekundarstufe I 
beim Übergang von dem für alle Schüler ver-
pflichtenden dreijährigen Gymnasium („Gym-
nasio“) in die Sekundarstufe II an einem allge-
meinen Lyzeum (GEL), einem Berufslyzeum 
(EPAL) oder einer Berufsschule (EPAS). Maß-
nahmen, die eine Entscheidung für die bisher 
von weniger als einem Drittel der Schüler bevor -
zugten beruflichen Bildungswege begünstigen 
sollen, sollten sich deshalb an Schülerinnen 
und Schüler richten, die sich in den beiden letz-
ten Jahren des Gymnasiums befinden (Schul-
jahre 8 und 9 der neunjährigen Schulpflicht). 
 
Um die Eignung des EnergyLab-Konzepts bei 
dieser Zielgruppe zu testen, führte das Pro-
jektteam in Kooperation mit dem OAED und 
der Unterstützung engagierter Lehrkräfte von 
EPAS-Schulen in Thessaloniki und in der Nähe 
von Athen eintägige Sommercamps durch. 
Neben Experimenten zur Solar- und Wind-
energie standen praktische Angebote zur Be-
rufsorientierung auf dem Programm: Das Be-
rufsbild des Windkraft-Mechatronikers wurde 
mit Hilfe von Virtual-Reality-Brillen auf sehr 

realistische Weise erfahrbar gemacht. Mitar-
beiter/-innen eines griechisches Gebäudetech -
nik-Unternehmens informierten die Jugendli -
chen anhand von Exponaten und Werkzeugen 
über Berufsbilder in ihrem Unternehmen. Die 
Resonanz bei den Jugendlichen war sehr po-
sitiv – insbesondere bei den zahlreich vertre-
tenen Mädchen. Dadurch ermutigt wird das 
Projektteam in Kooperation mit dem OAED, 
der deutschen Botschaft in Athen sowie Un-
ternehmen und Verbänden der Green Tech-
Branche im Juni 2019 in Athen erstmals einen 
Girls‘ Day veranstalten. Die Stavros Niarchos 
Foundation unterstützt das Event. 
 
Über eine Zusammenarbeit mit dem EUKI-
Projekt ClimateSchools Be.AT konnten außer-
dem zwei Workshops mit jeweils über 30 Leh-
rer/-innen von Grund- und Sekundarschulen 
veranstaltet werden. Die Lehrkräfte waren 
über das EUKI-Projekt bereits für das Thema 
Energiesparen in der Schule und Einbin-
dungsmöglichkeiten im Schulunterricht sen-
sibilisiert. Sie sahen sehr gute Möglichkeiten, 
die im Rahmen von GRÆDUCATION entwi-
ckelten Angebote im eigenen Unterricht ein-
zusetzen und damit zur Berufsorientierung 
der Schülerinnen und Schüler beizutragen. 
 
Im weiteren Projektverlauf wird es darum ge-
hen, aus diesen positiven Erfahrungen zu ler-
nen, das Instrumentarium im Dialog zwischen 
deutschen und griechischen Partnern weiter 
zu entwickeln und schrittweise zu skalieren. 
Bei der Suche nach institutionellen Lösungen 
ist dabei zu berücksichtigen, dass eine früh 
ansetzende Studien- und Berufsorientierung 
(„career guidance“) inklusive der Erleichte-
rung von Kontakten zwischen Schülern und 
Unternehmen in Griechenland bisher nicht 
als schulische Aufgabe definiert ist. Da Anpas-
sungen im Bildungssystem einen sehr langen 
Atem brauchen, erscheint es deshalb aus-
sichtsreicher, die nächsten Projektschritte zu-
nächst außerhalb des Schulsystems zu er -
proben. Dies könnte durch die Einrichtung 
außerschulischer Lernorte geschehen, die auf 
Grundlage einer modernen Experimentalaus-
stattung attraktive Angebote für die Gymna-
sien in ihrer Region entwickeln und bei der 
Umsetzung Unternehmen miteinbeziehen.

1 BMU (2018): GreenTech made in Germany 2018. Um-
welttechnik-Atlas für Deutschland 

2 DGIHK (2017): Erneuerbare Energien und Netzinte-
gration auf griechischen Inseln und dem Festland 

3 Ioannidou, A. und Stavros. S. (2013): Reformper-
spektiven der Berufsbildung in Griechenland. Fried-
rich Ebert Stiftung. Internationale Politikanalyse 

4 www.energylab-gelsenkirchen.de  
5 www.zdi-gelsenkirchen.de  

1 BMU (2018): GreenTech made in Germany 2018. Άτλαν -
τας της τεχνολογίας περιβάλλοντος στη Γερμανία 

2 Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-
λητήριο (2017): Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
ενσωμάτωση στο δίκτυο της νησιωτικής και ηπει-
ρωτικής Ελλάδας  

3 Ιωαννίδου A. και Σταύρου Σ. (2013): Προοπτικές με-
ταρρύθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα. Ίδρυμα Friedrich Ebert. International Policy 
Analysis 

4 www.energylab-gelsenkirchen.de  
5 www.zdi-gelsenkirchen.de

Experiment zur Windenergie im EnergyLab. Zu Gast der  

deutsche Wirtschafts- und Energieminister Peter Altmaier. 

Πείραμα με θέμα την αιολική ενέργεια στο EnergyLab παρουσία 

του Γερμανού Υπουργού Οικονομίας και Ενέργειας Πέτερ  

Άλτμαϊερ. Φωτογραφία: Επιστημονικό Πάρκο Γκελζενκίρχεν.
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Nikos Chrysogelos, Präsident des NGO Wind of Renewal 
 

Berufsbildung für die Energiewende 
in der „Green Economy“ 

Diese Krisensituation wird als Bedrohung für die Gesell-
schaften wahrgenommen. Sie stellt aber auch eine Chance 
dar, denn sie kann große Veränderungen herbeiführen, die 
der Wirtschaft, der Gesellschaft, der Umwelt und dem Klima 
zugutekommen. Eine neue grüne, zyklische Wirtschaft, die 
Wohlstand vom ständigen Verbrauch natürlicher Ressourcen 
und Energie abkoppelt, ist der Schlüssel zur Lösung vieler 
heutiger sozioökonomischer und ökologischer Probleme. 
  
Viele traditionelle Sektoren brechen aufgrund technologi-
scher Entwicklungen, sich ändernder Werte und Gewohn-
heiten zusammen. Dies führt zu Arbeitslosigkeit und Margi -
nalisierung, wenn es keine integrierte Unterstützungsstra- 
tegie für die Gestaltung neuer Wege gibt. Der Übergang zu 
einem neuen Energie- und Wirtschaftsmodell muss schnell 
und fair erfolgen. Er muss sich auf modernes, technologi-
sches und wissenschaftliches Wissen und die gerechte Ver-
teilung von Kapital und Ressourcen stützen und die Men-
schen durch Bildung und Erziehung auf die neuen Anfor- 
derungen vorbereiten.  
 
Heutige Verbrauchssysteme, Produktionsanlagen, Gebäude 
und Verkehr basieren häufig auf veralteten Energiemodel-
len, die nun durch neue Modelle, technologische Systeme 
und Geräte ersetzt werden. Ingenieure, die in alten kon-
ventionellen Systemen ausgebildet wurden, fossile Kraft-
werke zu bauen und zu betreiben, müssen auf ein neues 
Modell der Erzeugung, Verteilung, des Austauschs und der 
Speicherung von Energie, auf der Grundlage erneuerbarer 
Energien und dezentraler Produktion umsteigen. Auch der 
Elektriker und andere Fachkräfte stehen vor neuen Heraus-
forderungen, die vor einigen Jahren nicht absehbar waren. 
 
Angesichts der Tatsache, dass innerhalb der nächsten 31 
Jahre das gesamte Wirtschafts- und Energiemodell verän-
dert werden muss, wird es kontinuierlich notwendig Inhalte 
in der Ausbildung von Fachkräften anzupassen. Das Thema 
Bildung muss in einem völlig neuem Kontext betrachtet 
werden: 

Forschung und akademische Ausbildung müssen schnell 
und angemessen reagieren, um zukünftiges Personal auf 
die wesentlichen Veränderungen, die in einer umwelt-
freundlichen, auf intelligenten Lösungen basierenden 
Wirtschaft erforderlich sind, vorzubereiten. 
Die Berufsbildung muss sich flexibel, schnell und konti-
nuierlich an veränderte Bedingungen anpassen, damit 
Fach- und Führungskräfte immer verfügbar sind und zu 
den neuen wirtschaftlichen und technischen Bedingun-
gen beitragen können.  
Arbeitskräfte, die über geringe Qualifikationen verfügen, 
werden in Zukunft eine geringere Rolle spielen. Die Ro-
botik wird Personal in standardisierten, einfachen Jobs 
ersetzen. Der Bedarf an qualifiziertem Personal wird sich 
erhöhen.  
Berufliche Orientierung für neue, umweltfreundliche Be-
rufe muss sehr früh beginnen. Die Kinder von heute wer-
den in voraussichtlich etwa 20 Jahren in den Arbeitsmarkt 
eintreten. Dies bedeutet, dass der Staat grüne Berufe för-
dern muss. Das kann durch verschiedene Events und Info -
veranstaltungen passieren. Junge Menschen erhalten so 
ein umfassendes Bild für ihre zukünftige Berufswahl. 

 
Neben der beruflichen Orientierung ist es wichtig, moderne 
Bedürfnisse zu analysieren und alle Sozialpartner in einen 
Dialog einzubinden, damit Entscheidungen für eine zu-
kunftsorientierte Bildung gemeinsam getroffen werden. 
 
Komplexe Herausforderungen für eine  
Energiewende in Griechenland  
Griechenland erlebt seit fast einem Jahrzehnt eine tiefgrei-
fende Krise, die nicht nur fiskalische Natur hat, sondern 
sich auch das Modell von Wirtschaft und Produktion be-
zieht. Ein Grund dieser Krise ist die Abhängigkeit indus-
trieller Produktion, Transport und Heizung von fossilen 
Brennstoffen. Eine Wandel dieses Energiemodells in ein 
Modell für erneuerbare Energien wird nicht nur der Umwelt, 
sondern auch der Wirtschaft und der Beschäftigung zugu-
tekommen. Ein großer Teil der arbeitslosen Jugendlichen 

Του Νίκου Χρυσόγελου, Προέδρου της κοινωνικής επιχείρησης Άνεμος Ανανέωσης 
 

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση  
για την ενίσχυση της ενεργειακής  

μετάβασης και της πράσινης οικονομίας 
Heute stehen wir in Europa vor zahlreichen Herausforderungen, die kohärente  
Antworten erfordern. Einerseits müssen wir direkt auf den Klimawandel reagieren, 
dazu Energie- und Wirtschaftsmodelle ändern, um von fossilen Brennstoffen un -
abhängig zu werden, die Wirtschaft energieeffizient machen und dabei auch die 
sich ständig ändernden Klimabedingungen berücksichtigen. Andererseits müssen 
wir sehen, dass die südlichen und östlichen EU-Länder unter hoher Arbeitslosigkeit 
und dem Niedergang der traditionellen Wirtschaftssektoren leiden. Diese Länder 
haben Schwierigkeiten, mit neuen wirtschaftlichen und technologischen Bedin-
gungen Schritt zu halten und ein großer Anteil der jungen Menschen emigriert, 
hauptsächlich in andere Länder innerhalb der EU (brain drain).

Αυτή η κρίσιμη κατάσταση μπορεί να γίνει α -
ντιληπτή από τις κοινωνίες ως απειλή. Παρου-
σιάζει, ωστόσο και ευκαιρία για σημαντικές 
αλλαγές που μπορεί να ευνοήσουν την οικο-
νομία, την κοινωνία, το περιβάλλον και το 
κλίμα. Μια νέα πράσινη, κυκλική οικονομία, 
που αποσυνδέει την ευημερία από τη συνεχή 
κατανάλωση φυσικών πόρων και ενέργειας 
αποτελεί το κλειδί για την επίλυση πολλών 
από τα σημερινά κοινωνικοοικονομικά και οι-
κολογικά προβλήματα. 
 
Πολλοί παραδοσιακοί τομείς καταρρέουν κυ-
ρίως λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, της 
αλλαγής αξιών αλλά και συνηθειών. Η κατάρ-
ρευση αυτή οδηγεί σε ανεργία και περιθωριο-
ποίηση, αν δεν υπάρχει ολοκληρωμένη στρα-
τηγική υποστήριξης για μετάβαση σε νέους 
τομείς. Η μετάβαση, όμως, σε ένα νέο ενερ-
γειακό και οικονομικό μοντέλο πρέπει να είναι 
γρήγορη και δίκαια. Χρειάζεται να βασιστεί 
στη σύγχρονη τεχνολογική κι επιστημονική 
γνώση, στη δίκαιη μεταφορά κεφαλαίων και 
πόρων, αλλά και να προετοιμάσει το κατάλ-
ληλο επιστημονικό και εργατικό δυναμικό, το 
οποίο θα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαι-
τήσεις της νέας κατάστασης.  
Τα σημερινά καταναλωτικά συστήματα, οι μο-
νάδες παραγωγής, τα συστήματα κατανάλω-

σης, τα κτήρια και τα μέσα μεταφοράς βασί-
ζονται, συχνά, σε ένα πεπαλαιωμένο ενεργει-
ακό μοντέλο, το οποίο, τώρα, αντικαθίσταται 
από νέα μοντέλα, συστήματα και συσκευές. 
Οι μηχανικοί που έχουν μάθει να κατασκευά-
ζουν και να λειτουργούν μια συμβατική μο-
νάδα παραγωγής ενέργειας με βάση τα ορυ-
κτά καύσιμα δεν είναι προετοιμασμένοι να 
περάσουν σε ένα νέο μοντέλο παραγωγής και 
διανομής, ανταλλαγής κι αποθήκευσης ενέρ-
γειας που βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές 
και στην αποκεντρωμένη παραγωγή. Ο ηλεκ -
τρολόγος και άλλο εξειδικευμένο εργατικό 
δυνα μικό, έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν 
νέες προκλήσεις που δεν ήταν ορατές μερικά 
χρόνια πριν.  
 
Με δεδομένο ότι μέσα στα επόμενα 31 χρόνια 
πρέπει να έχουμε αλλάξει όλο το μοντέλο οι-
κονομίας και ενέργειας, είναι, συνεχώς, απα-
ραίτητο να προσαρμόζεται το εκπαιδευτικό 
υλικό των επαγγελματιών. Το θέμα της εκπαί-
δευσης και της κατάρτισης, χρειάζεται να εξε-
ταστεί μέσα σε ένα εντελώς νέο πλαίσιο: 
 

Η έρευνα και η ακαδημαϊκή εκπαίδευση 
πρέπ ει να δώσουν με γοργούς ρυθμούς 
απαντήσεις και κατάλληλα εκπαιδευμένο 
προσωπικό για τις μεγάλες αλλαγές που 

Σήμερα, αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη πολλαπλές προκλήσεις που απαιτούν συνεκτικές απαντήσεις. 
Αφενός έχουμε να αναλάβουμε αποτελεσματικές δράσεις άμεσα σχετικά με το μεγάλο πρόβλημα της 
κλιματικής αλλαγής, να αλλάξουμε το ενεργειακό αλλά και το οικονομικό μοντέλο ώστε να απεξαρτη-
θούμε από τα ορυκτά καύσιμα, να κάνουμε την οικονομία αλλά και όλους τους τομείς ενεργειακά  
αποτελεσματικούς αλλά και να προσαρμοστούμε σε σχέση με τα νέα κλιματικά δεδομένα που αλλάζουν 
συνεχώς. Από την άλλη οι χώρες του νότου και της ανατολικής ΕΕ υποφέρουν από υψηλά επίπεδα  
ανεργίας και κρίση παραδοσιακών τομέων της οικονομίας, έλλειψη προσαρμογής στα νέα οικονομικά 
και τεχνολογικά δεδομένα, με αποτέλεσμα ένα σημαντικό ποσοστό νέων και δυναμικών τμημάτων της 
κοινωνίας να μεταναστεύει, κυρίως σε άλλες χώρες της ΕΕ (brain drain). 

απαιτούνται στο πλαίσιο μιας πιο πράσινης 
οικονομίας, που βασίζεται όλο και περισσό-
τερο σε έξυπνες λύσεις, επιστήμες της πλη-
ροφορικής ή άλλων κατευθύνσεων. 
Η επαγγελματική κατάρτιση πρέπει να είναι 
ευέλικτη και να προσαρμόζεται γρήγορα 
στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, ώστε να 
υπάρχουν διαθέσιμα και ικανά στελέχη, 
έτοιμα να συμβάλλουν στις νέες οικονομικές 
και τεχνικές συνθήκες που διαμορφώνονται.   
Το εργατικό δυναμικό χαμηλού μορφωτικού 
επιπέδου θα έχει ολοένα και πιο περιορι-
σμένο ρόλο. Η ρομποτική θα αντικαταστήσει 
το ανθρώπινο προσωπικό που ασχολείται σε 
θέσεις επαναλαμβανόμενης και τυποποιημέ-
νης εργασίας, και θα αυξηθούν οι ανάγκες 
σε ανθρώπινο προσωπικό με περισσότερα 
προσόντα. 
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός προς 
νέα πιο πράσινα επαγγέλματα πρέπει να ξε-
κινάει από πολύ μικρή ηλικία. Τα σημερινά 
παιδιά αναμένεται να εισαχθούν στην αγορά 
εργασίας περίπου σε διάστημα εικοσαετίας. 
Αυτό σημαίνει, ότι χρειάζεται η πολιτεία να 
φροντίσει, από σήμερα, με πλήθος δράσεων 
να δώσει την κατάλληλη πληροφόρηση και 
για τα πράσινα επαγγέλματα, έτσι ώστε οι 
νέοι να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για 
τις μελλοντικές επιλογές σταδιοδρομίας. 
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besitzt einen akademischen Abschluss in Fachrichtungen, 
die zur Energiewende beitragen könnte. 
Die Förderung erneuerbarer Energien bedeutet nicht nur 
die Installation einer Windkraft- und Photovoltaikanlage. 
Passive Gebäude sowie Nachbarschaften, in denen Bürger 
mithilfe von Mikro-Netzwerken, Informationstechnologie, 
Blockchains und kollaborativen Sozialmodellen Energie 
erzeugen, speichern und austauschen, sind dynamische 
Formen eines nachhaltigen Energiemodells. 
 
Die derzeitige Realität in der beruflichen Bildung 
Technologische Veränderungen erfolgen schneller als die 
Anpassung des Wissens, das in Studium und Ausbildung 
vermittelt wird. Wie gut vorbereitet sind Studierende und 
Auszubildende, damit sie für die Energiewende arbeiten 
können? Ein Wechsel des Energiemodells könnte Tausende 
neuer Arbeitsplätze schaffen. Junge Menschen müssen je-
doch sowohl theoretische als auch praktische Qualifika-
tionen erwerben, die den neuen Technologien angepasst 
sind, unabhängig davon, ob sie Universitäts- oder Berufs-
schulabsolventen sind.  
Heutzutage haben Auszubildende im Energiesektor Schwie-
rigkeiten, eine entsprechende Beschäftigung zu finden, 
während Unternehmen sich über mangelndes praktisches 
Wissen beschweren. Das Matching zwischen Arbeitgeber 
und entsprechend ausgebildetem Personal, kann erheblich 
verbessert werden, wenn die Berufsausbildung eng mit der 
betrieblichen Ausbildung verbunden ist. Aufgrund der gerin -
gen Größe vieler griechischer Unternehmen und der in den 
letzten Jahren in Griechenland vorherrschenden schwieri-
gen, wirtschaftlichen Situation war es jedoch bisher schwie-
rig, Auszubildenden praktische Erfahrungen im Betrieb zu 
vermitteln. Für viele Unternehmen ist es eine personelle 
und finanzielle Belastung, Ressourcen für die betriebliche 
Ausbildung zur Verfügung zu stellen.  
 
Es wird erwartet, dass Griechenland zukünftig die erneu-
erbaren Energien im Einklang mit den EU-Zielen ausbauen 
wird. Man geht davon aus, dass das einen  positiven Einfluss 
auf die Beschäftigung in den Bereichen Elektrotechnik, 
Bauwesen , Ingenieurwesen und Vermessungstechnik hat.  
Unternehmen sind in diesen Bereichen generell bereit in 
Schulung und Ausbildung ihrer Mitarbeiter zu investieren 
und sie als wichtiges Thema anzuerkennen. Gleichzeitig 
sind sie der Auffassung, dass die duale Berufsausbildung 
die Qualität der Ausbildung und die Wahrscheinlichkeit ei-
ner dauerhaften Anstellung eines Mitarbeiters erheblich er-
höhen kann. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass 
ein Wirtschaftswachstum im Energiesektor zu Beschäfti-
gungszuwachs in folgenden Bereichen führen wird: 

Digitalisierung, 
Energiegenossenschaften, 
Energiespeicherung, 
erneuerbaren Energien, 

Energieeffizienz, 
Energieausweis, 
Passiv Häuser, 
Intelligente Netzwerksteuerung und intelligente Netz-
werke, Energieaustausch und Speicherung 

 
Kooperation im Projekt GRÆDUCATION 
Im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit dem Projekt 
GRÆDUCATION leisten wir gemeinsam mit den Projekt-
partnern einen Beitrag zu Lösungen für diese Herausfor-
derungen insbesondere in Hinblick auf die Sensibilisierung 
für neue, grüne, Berufsprofile im Bereich der nachhaltigen 
Technologien. Auf Grund unserer Erfahrungen aus anderen 
Programmen beispielsweise in unterschiedlichen Projekten 
der Europäischen Klimaschutzinitiative (EUKI), konnten wir 
das Projekt insbesondere durch Netzwerkarbeit unterstüt-
zen. So organisierten wir mit den Projektpartnern ein 
zweitä giges Seminar, an dem 100 Lehrer teilnahmen, um 
Ansätze für Unterrichtsmethoden zur Steigerung der Sen-
sibilität und des Interesses für erneuerbare Energien in der 
Schule zu definieren. Die Möglichkeiten, die die im Projekt 
genutzten „Energiekoffer“ spielen können waren für die 
Lehrer teilweise neu und wurden mit großem Interesse er-
probt. Da es in Griechenland auf Grund curricularer Grenzen 
im Moment schwierig ist, direkt in den Schulen zu arbeiten, 
wurde ein Ansatz für die Verortung von Berufsorientierung 
durch praktische Experimente erarbeitet, der neben Events, 
wie beispielsweise dem „Girls‘ Day“ in Athen, der durch 
GRÆDUCATION organisiert wird und den wir durch unsere 
Organisation unterstützen, drei Möglichkeiten vorsieht. Re-
gelmäßige Schülerlabore und Experimente zur Berufsori-
entierung könnten in Berufsschulen und in Betrieben statt-
finden. Unabhängig davon wäre aber ein externer Ort als 
festes Labor für Experimentiermöglichkeiten im Bereich 
der erneuerbaren Energien und den damit in Verbindung 
stehenden Berufen sinnvoll. Das WELCOMMON HOSTEL, 
ein Ort der technische Innovation, soziale Inklusion und 
Zukunftorientierung zusammenbringt wäre für ein solches 
Schülerlabor ein idealer Platz. Durch Experimente, aber 
auch mit Hilfe von „Virtual Reality“ Anwendungen würde 
hier das Thema Berufswahlorientierung im Vordergrund 
stehen. Schülergruppen könnten hier mit ihren Lehrern er-
fahren, welche Möglichkeiten neue, grüne Technologien 
bieten. Das WELCOMMON HOSTEL ist ein Zentrum, das 
nachhaltige Tourismusmodelle mit Bildung kombiniert und 
Innovationen in einer sozialen, grünen Wirtschaft fördert. 
Ein griechisch-deutsches GreenLab, für Schülerinnen und 
Schüler, aber auch für andere Interessenten, das virtuelle, 
digitale Innovation nutzt, um erneuerbaren Energien, Ener-
gieeinsparung und weitere grüne und umweltfreundliche 
Aspekte zu fördern,  wäre hier an einem passenden Platz. 
Es wäre ein wichtiger Baustein in unserem Bemühen um 
eine nachhaltige, zukunftsorientierte griechische Ökonomie 
und ein in diesem Bemühen zusammenwachsendes Europa.

διοργανώσαμε, με τους εταίρους του έργου, 
ένα διήμερο σεμινάριο, στο οποίο συμμετεί-
χαν 100 εκπαιδευτικοί, με σκοπό τον καθορι-
σμό προσεγγίσεων, σε σχέση με τις μεθόδους 
διδασκαλίας, για την αύξηση της ευαισθητο-
ποίησης και του ενδιαφέροντος για τις ανα-
νεώσιμες ενέργειες στο σχολείο. Οι δυνατό-
τητες που μπορούσαν να διαδραματίσουν οι 
«ενεργειακές βαλίτσες», που χρησιμοποιήθη-
καν στο έργο, ήταν εν μέρει νέες για τους δα-
σκάλους και δοκιμάστηκαν με μεγάλο ενδια-
φέρον. Επειδή είναι δύσκολο να εργαστεί 
κανείς άμεσα στα σχολεία λόγω περιορισμών 
των προγραμμάτων σπουδών, αναπτύχθηκε 
μια προσέγγιση για την καθιέρωση του επαγ-
γελματικού προσανατολισμού, μέσω πειρα-
μάτων, όπου παράλληλα με εκδηλώσεις, όπως 
για παράδειγμα η εκδήλωση „Girls‘ Day“ στην 
Αθήνα, η οποία διοργανώνεται από το έργο 
GRÆDUCATION και την οποία υποστηρίζει και 
ο οργανισμός μας, προβλέπονται τρεις δυνα-
τότητες. Τα τακτικά εργαστήρια των μαθητών 
και τα πειράματα για τον επαγγελματικό προ-
σανατολισμό θα μπορούσαν να πραγματοποι-
ούνται στις επαγγελματικές σχολές και στις 
επιχειρήσεις. Ανεξάρτητα από αυτό, όμως, μια 
εξωτερική τοποθεσία θα είχε νόημα ως μόνι-
μος εργαστηριακός χώρος για τη δυνατότητα 
διεξαγωγής πειραμάτων στον τομέα των ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας και των συναφών 
επαγγελμάτων. Το WELCOMMON HOSTEL, 
ένας τόπος καινοτομίας, κοινωνικής ένταξης 
με προσανατολισμό στο μέλλον, θα ήταν ένα 
ιδανικό μέρος για ένα τέτοιο μαθητικό εργα-
στήριο. Μέσω πειραμάτων, αλλά και με τη 
βοήθεια εφαρμογών «εικονικής πραγματικό-
τητας», το θέμα του επαγγελματικού προσα-
νατολισμού θα παραμένει στο προσκήνιο. 
Ομάδες μαθητών, μαζί με τους δασκάλους 
τους, θα μπορούσαν να γνωρίσουν ποιές ευ-
καιρίες προσφέρουν οι νέες πράσινες τεχνο-
λογίες. Το WELCOMMON HOSTEL είναι ένα 
κέντρο που συνδυάζει μοντέλα αειφόρου του-
ρισμού με την εκπαίδευση και προωθεί την 
καινοτομία σε μια κοινωνική, πράσινη οικονο-
μία. Ένα ελληνογερμανικό GreenLab, για μα-
θήτριες και μαθητές, αλλά και για άλλους εν-
διαφερόμενους, οι οποίοι χρησιμοποιούν την 
εικονική και ψηφιακή καινοτομία, με σκοπό 
την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας, της εξοικονόμησης ενέργειας και άλλων 
πράσινων και φιλικών προς το περιβάλλον 
πτυχών, θα έβρισκε εδώ την καταλληλότερη 
θέση.  Θα αποτελούσε ένα σημαντικό δομικό 
στοιχείο στις προσπάθειές μας για μια βιώ-
σιμη, προοδευτική ελληνική οικονομία και μια 
Ευρώπη που συγκλίνει σε αυτή την προσπά-
θεια. 

 
Εκτός από τον επαγγελματικό προσανατολι-
σμό, είναι σημαντικό  να αναλύονται οι σύγ-
χρονες ανάγκες και όλοι οι κοινωνικοί εταίροι 
να συμμετέχουν σε διάλογο, ώστε οι αποφά-
σεις σε θέματα εκπαίδευσης, προσανατολισμέ-
νης στο μέλλον, να λαμβάνονται από κοινού. 
 
Οι πολλαπλές προκλήσεις στην Ελλάδα 
σε σχέση με την ενεργειακή μετάβαση 
Η Ελλάδα βιώνει εδώ και μία σχεδόν δεκαετία 
μια βαθιά κρίση που δεν είναι μόνο δημοσιο-
νομική αλλά και κρίση του οικονομικού και 
παραγωγικού μοντέλου της. Μία από τις αιτίες 
της κρίσης είναι η εξάρτησή της από τα ορυ-
κτά καύσιμα, για τη βιομηχανική παραγωγή, 
τις μεταφορές και τη θέρμανση. Η μεταβολή 
του ενεργειακού αυτού μοντέλου σε ένα μο -
ντέλο που βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας θα είναι προς όφελος όχι μόνο του 
περιβάλλοντος αλλά και της οικονομίας και 
της απασχόλησης. Μεγάλο ποσοστό των ανέρ-
γων νέων σήμερα είναι κάτοχοι πανεπιστη-
μιακών τίτλων κατάλληλων ειδικοτήτων, οι 
οποίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην 
ενεργειακή μετάβαση. 
Η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας δεν σημαίνει μόνο εγκατάσταση ανεμο-
γεννητριών και φωτοβολταϊκών. Παθητικά κτί-
ρια, αλλά και γειτονιές, στις οποίες οι πολίτες 
παράγουν, αποθηκεύουν κι ανταλλάσσουν 
ενέργεια αξιοποιώντας μικρο-δίκτυα, τεχνο-
λογίες πληροφορικής, blockchain, αλλά και 
συνεργατικά κοινωνικά μοντέλα, αποτελούν 
δυναμικές μορφές βιώσιμης ενέργειας.  
 
Η σημερινή πραγματικότητα στην επαγ-
γελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
Οι τεχνολογικές αλλαγές τρέχουν ταχύτερα 
σε σχέση με την παρεχόμενη γνώση κατά τη 
διάρκεια των σπουδών. Πόσο καλά προε -
τοιμασμένοι είναι οι φοιτητές και οι εκπαι-
δευόμενοι για την αγορά εργασίας, ώστε να 
εργαστούν για την ενεργειακή μετάβαση; Η 
αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου θα μπο-
ρούσε να δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις 
εργασίας. Χρειάζεται, ωστόσο, οι νέοι να απο-
κτήσουν κατάλληλα προσόντα σε θεωρητικό, 
αλλά και πρακτικό επίπεδο, τα οποία είναι 
συνυ φασμένα με τις νέες τεχνολογίες, είτε 
πρόκειται για απόφοιτους πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων είτε επαγγελματικών σχολών.  
Σήμερα, εκπαιδευόμενοι σε ενεργειακούς το-
μείς αντιμετωπίζουν δυσκολίες να βρουν ερ-
γασία στο επάγγελμά τους, ενώ οι επιχειρήσεις 

διαμαρτύρονται, λόγω έλλειψης πρακτικών 
γνώσεων. Η αντιστοίχιση εργοδότη και κατάλ-
ληλα εκπαιδευμένου προσωπικού μπορεί να 
βελτιωθεί σημαντικά εάν η επαγγελματική κα-
τάρτιση συνδεθεί στενά με την πρακτική εν-
δοεπιχειρησιακή εκπαίδευση. Παρόλα αυτά, 
το μικρό μέγεθος πολλών ελληνικών επιχει-
ρήσεων και το δύσκολο οικονομικό περιβάλ-
λον που επικρατεί στην Ελλάδα, τα τελευταία 
χρόνια, κάνουν εξαιρετικά δύσκολη την από-
κτηση πρακτικής εμπειρίας μέσα στις επιχει-
ρήσεις. Για πολλές επιχειρήσεις, η διάθεση αν-
θρώπινων και οικονομικών πόρων, για την 
ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση, αποτελεί επι-
πλέον φορτίο. 
 
Στο μέλλον, αναμένεται, ότι η Ελλάδα θα επε-
κτείνει τις ΑΠΕ, σύμφωνα με τους στόχους 
της ΕΕ. Ως εκ τούτου, αναμένεται θετικό πρό-
σημο στην απασχόληση στους τομείς της ηλεκ -
τρολογίας, της κατασκευής και της μηχανο-
λογίας, καθώς και της χωροθέτησης.  
Όσον αφορά την προθυμία των επιχειρήσεων 
να εκπαιδεύσουν τους εργαζόμενούς τους, 
εκφράζεται η γενική βούληση να επενδύσουν 
στην κατάρτιση και γενικά να την αναγνωρί-
σουν ως σημαντικό θέμα. Ταυτόχρονα, θεω-
ρούν, ότι ο διττός χαρακτήρας της επαγ -
γελματικής εκπαίδευσης θα μπορούσε να 
αυξήσει, σημαντικά, την πιθανότητα εύρεσης 
μόνιμης απασχόλησης των εργαζομένων. 
Μία οικονομική ανάπτυξη στον ενεργειακό 
τομέα αναμένεται να ευνοήσει την απασχο-
λησιμότητα στους ακόλουθους τομείς: 

ψηφιακή τεχνολογία, 
ενεργειακοί συνεταιρισμοί, 
αποθήκευση ενέργειας, 
ΑΠΕ 
ενεργειακή αποδοτικότητα, 
ενεργειακή πιστοποίηση, 
παθητικά ενεργειακά σπίτια, 
Ευφυής έλεγχος δικτύου και έξυπνα δίκτυα, 
ανταλλαγή και αποθήκευση ενέργειας 

 
Συνεργασία στο πλαίσιο του έργου 
GRÆDUCATION 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το πρό-
γραμμα GRÆDUCATION, συνεργαζόμαστε με 
τους εταίρους του έργου για να συμβάλλουμε 
στην επίλυση αυτών των προκλήσεων, ιδίως 
όσον αφορά την ευαισθητοποίηση σχετικά με 
τα νέα επαγγελματικά προφίλ στον τομέα των 
βιώσιμων τεχνολογιών. Λόγω της εμπειρίας 
μας από τη συμμετοχή μας και σε άλλα προ-
γράμματα, όπως για παράδειγμα σε διάφορα 
έργα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το 
Κλίμα (EUKI), καταφέραμε να στηρίξουμε το 
έργο, κυρίως, όσον αφορά τη δικτύωση. Έτσι, 

Χρυσόγελου | Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
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Die Situation vor der Finanzkrise 
Der Bau- und Energiesektor hat in den letzten Jahren auf-
grund der langfristigen Wirtschaftskrise in Griechenland ei-
nen großen Schlag erlitten. Es kam zu starken Problemen 
und Stagnation. Viele Unternehmen, die in diesen Sektoren 
tätig waren, waren gezwungen ihre Arbeit einzustellen. Vor 
2009 wurden mehrere Unternehmen gegründet, um RES-
Projekte und -Systeme zu entwickeln. In der Tat wurden 
viele Projekte, vor allem in den Bereichen Windkraft und 
Photovoltaik, initiiert und Programme zur Förderung der 
Photovoltaik in den Dächern von Wohngebäuden umge-
setzt. Bereits in den Jahren 2009 – 2010 wurden Energie-
sparmaßnahmen eingeführt und Konzepte wie Energieaus-
weise oder Energieaudits für spezielle Gebäude entwickelt. 
Griechenland hatte bereits wichtige Schritte in Bezug auf 
mehr Umweltorientierung und Nachhaltigkeit sowohl im 
Bereich Energie als auch im Bausektor vollzogen. 
 

Die Situation heute  
Heutzutage ist es in Griechenland schwierig, über bedeu-
tende Veränderungen und Marktöffnungen im Energiesek-
tor zu sprechen, da aufgrund der wirtschaftlichen Situation 
des Landes Wachstum und Investitionen, die nicht durch 
ein europäisches Programm finanziert werden, stark be-
grenzt sind. Die allgemeine Situation des griechischen Ar-
beitsmarktes hat sich in den letzten Jahren und insbeson-
dere von 2014 bis 2015 sehr verändert. Neben steigenden 
Arbeitslosenquoten und Lohnkürzungen im privaten und 
öffentlichen Sektor sind Phänomene wie flexible Arbeits-
formen, Teilzeitarbeit mit geringem Gehalt, Arbeit ohne die 
entsprechende Versicherungspflicht, unbezahlte Probezeit 
für junge Arbeitnehmer oder unbezahlte Überstunden auf-
getreten, die den zuvor erworbenen Arbeitnehmerrechten 
stark widersprechen. Arbeitgeber sind nur selten verant-
wortungsbewusst gegenüber ihren Arbeitnehmern und 
auch ein staatlicher Schutz des Arbeitnehmers fehlt.  

Agapi-Evgenia Tsampazi, Dimitra Apostolopoulou, Sofia Papadopoulou, Ioannis Kotsalos 
 

Neue Perspektiven für eine nachhaltige Wirtschaft 
im Energie- und Bausektor

Η κατάσταση πριν το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης 
Ο ενεργειακός και κατασκευαστικός τομέας υπέστη μεγάλο 
πλήγμα τα τελευταία χρόνια, λόγω της μακροχρόνιας οι-
κονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Η κατάσταση αυτή έφερε 
μεγάλα προβλήματα και στασιμότητα στον τομέα αυτό, 
ενώ οδήγησε πολλές επιχειρήσεις σε παύση εργασιών. Πριν 
το 2009, αρκετές επιχειρήσεις ιδρύθηκαν, με σκοπό να ανα-
πτύξουν έργα και συστήματα ΑΠΕ. Πράγματι, πραγματο-
ποιήθηκαν πολλά έργα, κυρίως αιολικά και φωτοβολταϊκά 
πάρκα, ενώ αναπτύχθηκαν και προγράμματα για την προ-
ώθηση των φωτοβολταϊκών στις στέγες οικιακών κτηρίων. 
Την περίοδο 2009 – 2010 ξεκίνησαν και οι ενέργειες που 
αφορούσαν σε εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια, με έν-
νοιες όπως ενεργειακό πιστοποιητικό και ενεργειακή επι-
θεώρηση να κάνουν την εμφάνισή τους. Η Ελλάδα είχε, λοι-
πόν, προβεί σε σημαντικά βήματα, με σκοπό τη στροφή 
σε μια κατεύθυνση, η οποία θα υποστήριζε την προστασία 
του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα τόσο στον ενερ-
γειακό όσο και στον κατασκευαστικό τομέα. 
 
Ποιά είναι η κατάσταση σήμερα; 
Στην Ελλάδα του σήμερα είναι δύσκολο να μιλάμε για μεγά-
λες αλλαγές και άνοιγμα της αγοράς, όσον αφορά στον ενερ-
γειακό τομέα, καθώς, λόγω της οικονομικής κατάστασης της 
χώρας, οι αναβαθμίσεις και οι επενδύσεις, που δεν είναι χρη-
ματοδοτούμενες από κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, είναι 
περιορισμένες. Όσον αφορά στη γενικότερη κατάσταση της 
ελληνικής αγοράς εργασίας, αυτή έχει αλλάξει πάρα πολύ 
τα τελευταία χρόνια, και κυρίως από το 2014 – 2015 και μετά. 
Εκτός από την άνοδο των ποσοστών ανεργίας, και την μεί-
ωση των μισθών σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, έκαναν την 
εμφάνισή τους και άλλα φαινόμενα, τα οποία αντιτίθενται 
στα μέχρι πρότινος κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων. 
Ευέλικτες μορφές εργασίας, part time εργασίες με ελάχιστα 
χρήματα, ανασφάλιστη εργασία, δοκιμαστικές περίοδοι ερ-
γασίας νέων εργαζομένων χωρίς πληρωμή, υπερωριακή απα-
σχόληση χωρίς τις αντίστοιχες αποδοχές κλπ. είναι μερικά 
από τα προβλήματα που εμφανίζονται σήμερα στην ελλη-
νική αγορά εργασίας. Παράλληλα, πολλοί από τους εργοδό-
τες συμπεριφέρονται ανεύθυνα απέναντι στους εργαζομέ-

νους τους, ενώ παρατηρείται σοβαρή έλλειψη προστασίας 
των εργαζομένων από την πλευρά του κράτους. 
 
Παρόλα αυτά, τα τελευταία δύο χρόνια περίπου, γίνονται 
προσπάθειες ανάκαμψης, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται 
στο κομμάτι που αφορά στην ενέργεια και στην προστασία 
του περιβάλλοντος. Mε τους νέους ενεργειακούς κανονι-
σμούς που έχουν θεσμοθετηθεί για τα κτήρια, τίθενται πιο 
αυστηρά κριτήρια για τα νεόδμητα κτίσματα και τα προς 
ανακαίνιση κτήρια, τα οποία πλέον πρέπει να πληρούν συ -
γκεκριμένες ενεργειακές και τεχνικές προδιαγραφές. Μία 
ακόμα πρόοδος που έγινε στο κομμάτι του ενεργειακού 
κλάδου είναι η νομιμοποίηση της δημιουργίας ενεργειακών 
κοινοτήτων, κάτι το οποίο οδηγεί σε οικονομική αναδιάρ-
θρωση. Οι ενεργειακές κοινότητες έχουν ως σκοπό να ανα-
πτύξουν εκ νέου την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
ΑΠΕ, ενώ δίνεται η δυνατότητα σε όσους συμμετέχουν σε 
αυτές να γίνουν παραγωγοί, καταναλωτές ή ακόμα και προ-
μηθευτές ενέργειας. 
 
Αυτό σημαίνει, ότι ανακύπτουν εντελώς νέες απαιτήσεις 
προσόντων στον ενεργειακό και κατασκευαστικό τομέα 
όσον αφορά το επαγγελματικό κομμάτι, αλλά και την αντι-
μετώπιση των πελατών. Σε σχέση με τον εκπαιδευτικό το-
μέα, στην Ελλάδα, αυτό σημαίνει, ότι και οι θεσμικοί εκ-
παιδευτικοί φορείς στους τομείς των κατασκευών και της 
ενέργειας, θα πρέπει να προσαρμόσουν τα εκπαιδευτικά 
τους προγράμματα τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγ-
γελματικό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια έγιναν προσπά-
θειες, σε επιστημονικό και διεπιστημονικό επίπεδο, με 
σκοπό να βελτιωθεί η κατάσταση αυτή. Τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα των εκπαιδευτικών φορέων αναβαθμίστη-
καν, ώστε να εισαχθούν ενότητες, οι οποίες σχετίζονται με 
τις νέες τεχνολογίες, ενώ έχουν αναπαραχθεί και διεπιστη-
μονικές ενότητες, όπως για παράδειγμα η επιχειρηματικό-
τητα. Ωστόσο, υπάρχει περαιτέρω ανάγκη προσαρμογής 
των προσόντων και της εκπαίδευσης στις ανάγκες της σύγ-
χρονης αγοράς εργασίας. Στο σημείο αυτό η διεθνής συ-
νεργασία είναι απαραίτητη, καθώς πρόκειται για διεθνείς 
και πιο συγκεκριμένα για ευρωπαϊκές εξελίξεις. 
 

Die gegenwärtige, allgemeine wirtschaftliche Situation in Griechenland ist, nach etwa zehn Jahren 

der Wirtschaftskrise, ziemlich schwierig und es muss viel getan werden, um den Status Quo, den 

Griechenland vor der Krise hatte, wiederherzustellen. Im Bereich nachhaltige Energien und nach -

haltiges Bauen wurden bereits einige positive Schritte unternommen. Trotzdem reicht es nicht,  

um hier von Wachstum oder Fortschritten sprechen zu können. Gerade in diesem Bereich sollten 

weitere Maßnahmen ergriffen werden, um die Potenziale, die sich hier bieten zu nutzen und um die 

derzeit auf dem griechischen Arbeitsmarkt bestehenden Probleme zu überwinden. Es handelt sich 

um einen Sektor, mit dem Perspektiven für eine bessere Zukunft entstehen können. 

Αγάπη-Ευγενία Τσαμπάζη, Δήμητρα Αποστολοπούλου, Σοφία Παπαδοπούλου,  
Ιωάννης Κότσαλος 
 

Νέες προοπτικές για μια βιώσιμη οικονομία στον 
κλάδο των κατασκευών και της ενέργειας 

Σε γενικές γραμμές, η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα, μετά από 10 περίπου χρόνια οικονομικής κρίσης, 

είναι αρκετά δύσκολη και χρειάζεται να γίνουν πολλά, ώστε να επιστρέψουν τα πράγματα στην προ κρίσης 

κατάσταση. Κάποια θετικά βήματα έχουν γίνει στον ενεργειακό και κατασκευαστικό τομέα, αλλά είναι πολύ 

λίγα για να μπορούμε να μιλήσουμε για ανάπτυξη ή πρόοδο. Ειδικά σε αυτούς τους τομείς, θα πρέπει να  

γίνουν περαιτέρω ενέργειες, με σκοπό να ωφεληθεί η κοινωνία από τις προοπτικές, τις οποίες προσφέρουν, 

αλλά και να ξεπεραστούν τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά εργασίας. 

Πρόκειται για ένα δυναμικό κλάδο, ο οποίος δημιουργεί προοπτικές για ένα καλύτερο μέλλον.
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Είναι πολύ σημαντικό να προσφέρονται ευκαιρίες εκπαί-
δευσης και εξειδίκευσης σε νέους ανθρώπους, οι οποίες, 
αφενός, δημιουργούν προοπτικές για προσωπική ανά-
πτυξη, αφετέρου βελτιώνουν την οικονομική κατάσταση 
της Ελλάδας, ιδιαίτερα, όσον αφορά, την αειφορία και την 
προστασία του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα για τους νέους 
είναι σημαντικό να δημιουργηθούν προοπτικές προσανα-
τολισμένες στο μέλλον, οι οποίες θα επιτρέψουν την αει-
φόρο κοινωνική ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, 
έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να χάνεται τεχνογνωσία 
όχι μόνο διότι οι νέοι αποφασίζουν να μεταναστεύσουν 
(Brain-drain), αλλά και γιατί όσοι επιλέγουν να μείνουν και 
να εργαστούν στη χώρα, δεν έχουν πολλές φορές τη δυνα-
τότητα να εφαρμόσουν την τεχνογνωσία τους! Αυτό μπορεί 
να αλλάξει μόνο μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων προ-
σανατολισμένων στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα κα-
τάλληλος, φαίνεται να είναι ο ενεργειακός και κατασκευα-
στικός τομέας. 
 
Ιδέες για μελλοντική βελτίωση 
Ένα θετικό σημείο, είναι η ύπαρξη συνεργασίας μεταξύ Ελ-
λάδας και Ευρώπης στον τομέα των ΑΠΕ, μεταξύ ελληνικών 
και ξένων εταιρειών που διαθέτουν την κατάλληλη τεχνο-
γνωσία, οι οποίες μέσω επενδύσεων σε αυτόν τον τομέα 
θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, 
γεγονός που θα μπορούσε να δημιουργήσει προοπτικές 
περαιτέρω ανάπτυξης. Παρόμοιες σχέσεις συνεργασίας θα 
πρέπει να αναπτυχθούν και στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 
Είναι σκόπιμο να εφαρμοστούν κοινές ευρωπαϊκές ιδέες, 
ξεκινώντας από τα δημοτικά σχολεία, προκειμένου να εκ-
παιδευθούν οι νέες γενιές σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον, 
καλλιεργώντας, έτσι, μια ευρωπαϊκή προοπτική και ταυτό-
τητα. Χρειάζεται να αναπτυχθούν κοινά προγράμματα, τα 
οποία δεν θα ακολουθούν τις παλιές πρακτικές, θα ανοίγουν 
νέες επιστημονικές και διεπιστημονικές οδούς, ενώ θα πα-

ρέχουν στους νέους ολοκληρωμένη υποστήριξη όσον 
αφορά την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε ένα περι-
βάλλον σύγχρονων οικονομιών. Τα διάφορα ευρωπαϊκά 
προγράμματα χρειάζεται να συνεχιστούν και να αναπτυ -
χθούν περαιτέρω, ώστε οι νέοι να έχουν την δυνατότητα 
να ταξιδεύουν σε άλλες χώρες, με σκοπό τη γνωριμία με 
νέους τρόπους σκέψης και πειραματισμού με καινοτόμες 
τεχνολογίες, γνωρίζοντας, παράλληλα, τον τρόπο με τον 
οποίο μπορεί να διαμορφωθεί μια βιώσιμη κοινωνία. Η 
κλιμα τική αλλαγή θα πρέπει να είναι το κεντρικό θέμα. Οι 
δραστηριότητες της πρωτοβουλίας EUKI στην Αθήνα 
συμβάλ λουν σημαντικά σε αυτό. 
 
Φυσικά, χρειάζεται να υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση, 
ώστε να υποστηριχθούν κατάλληλα αυτές οι δραστηριό-
τητες, ξεπερνώντας έτσι τα προβλήματα και τις προκλή-
σεις. Επίσης, θα πρέπει τα βήματα που θα ακολουθηθούν 
προς την κατεύθυνση αυτή να έχουν μια συνέχεια, ανεξάρ-
τητα από την κυβέρνηση που βρίσκεται κάθε φορά στην 
εξουσία, έτσι ώστε να υπάρξει η απαραίτητη σταθερότητα 
τόσο στον οικονομικό όσο και στο φορολογικό τομέα, με 
σκοπό να μπορεί να επωφεληθεί από αυτό και η αγορά ερ-
γασίας. Με την παροχή οικονομικών κινήτρων, ειδικά στον 
ενεργειακό και κατασκευαστικό τομέα, μπορούν να γίνουν 
πολλά επιτυχημένα βήματα, όπως δείχνουν και οι καλές 
πρακτικές από άλλες χώρες. Ωστόσο, δεν θεωρείται πολύ 
αποτελεσματικό να περιμένει κανείς μια σταθερή πολιτική 
υποστήριξη. Αντιθέτως, πολλές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα 
δείχνουν, ότι μέσα από τη δέσμευση και τις μη κυβερνητικές 
πρωτοβουλίες μπορεί να αλλάξει μέχρι και ο δημόσιος διά-
λογος, προκαλώντας, έτσι, μια αντίδραση σε πολιτικό επί-
πεδο. Σε αυτό το σημείο συμβάλλει, επίσης, μια διεθνής 
συνεργασία. Η συνεργασία των έργων EUKI και των δρα-
στηριοτήτων του έργου GRÆDUCATION αποτελούν ένα ση-
μαντικό παράδειγμα μιας τέτοιας εξέλιξης.

In den letzten zwei Jahren wurden jedoch Anstrengungen 
unternommen, Industrie und Wirtschaft mit besonderem 
Schwerpunkt auf Energie- und Umweltschutz zu restruktu -
rieren. Mit neuen Energievorschriften für Gebäude werden 
strengere Kriterien für neu errichtete und zu renovierende 
Gebäude festgelegt, die nun bestimmten energie- und bau-
technischen Spezifikationen entsprechen müssen. Ein wei-
terer wichtiger Aspekt im Energiesektor ist die Legalisierung 
der Gründung von Energiegemeinschaften, die auch zu einer 
wirtschaftlichen Restrukturierung führt. Energiegemeinschaf-
ten sind bestrebt, Strom aus erneuerbaren Energiequellen 
zu erzeugen und den Beteiligten zu ermöglichen, Erzeuger, 
Verbraucher oder sogar Energieversorger zu werden.  
 
Hier entstehen ganz neue Kompetenzanforderungen für 
den Energie- und Bausektor, sowohl im fachlichen Bereich, 
als auch im Umgang mit den Kunden. In Bezug auf den Bil-
dungssektor in Griechenland bedeutet das, dass auch die 
institutionellen Bildungsanbieter im Bereich Bau und Ener-
gie, sowohl auf akademischer als auch auf beruflicher 
Ebene ihre Angebote anpassen müssen. In den letzten Jah-
ren wurden auf fachlicher sowie auf überfachlicher Ebene 
Anstrengungen unternommen, diese Situation zu verbes-
sern. Die Bildungskonzepte der Bildungseinrichtungen wur-
den modernisiert und umfassen seither sowohl fachliche 
Module, die sich auf neue Technologien beziehen, aber 
auch überfachliche Module, die Themen wie z.B. Entrepre-
neurship berücksichtigen. Hier gibt es aber weiteren Bedarf, 
um das Angebot an Qualifizierungen und Ausbildungen den 
Bedarfen des modernen Marktes anzupassen. Internationale 
Kooperationen sind unabdingbar, da es sich um internatio -
nale und spezifische europäische Entwicklungen handelt.  
 
Es ist wichtig, jungen Menschen Ausbildungen und Spezia-
lisierungen anzubieten, die ihnen einerseits Perspektiven 
eröffnen, die aber andererseits die wirtschaftliche Situation 
Griechenlands mit besonderer Rücksicht auf Nachhaltigkeit 
und Umweltorientierung verbessern. Gerade für junge Men-
schen ist es wichtig, zukunftsorientierte Potenziale aufzu-
bauen, mit denen eine nachhaltige gesellschaftliche Ent-
wicklung ermöglicht wird. Während der Finanzkrise haben 
wir das Phänomen des Verlusts von Know-how erlebt, nicht 
nur, weil junge Menschen sich für eine Auswanderung ent-
scheiden haben („Brain-Drain“), sondern auch, weil dieje-
nigen, die sich entschieden haben im Land zu bleiben, ihr 
Know-how oft nicht anwenden und einsetzen können. Dies 
kann nur durch marktorientierte Ausbildungsangebote ver-
ändert werden, wofür sich die Bereiche der nachhaltigen 
Energien und des nachhaltigen Bauens in Griechenland 
besonders eigenen. 
  
Ideen für zukünftige Verbesserungen 
Ein positiver hervorzuhebender Aspekt ist die Zusammen-
arbeit zwischen Griechenland und Europa im RES-Sektor, 
zwischen griechischen Unternehmen mit dem entsprechen-
den Know-how und ausländischen Unternehmen, die durch 
Investitionen in diesem Bereich neue Arbeitsplätze schaffen 
und Entwicklungen anstoßen können. Ähnliche Koopera-
tionsbeziehungen sollten im Bereich Bildung aufgebaut 

werden. Hier bietet es sich an bereits ab den Grundschulen 
gemeinsame europäische Konzepte umzusetzen, um jün-
gere Generationen in einem europäischen Umfeld zu er-
ziehen und so eine europäische Perspektive und Identität 
zu ermöglichen. Es sollten gemeinsame Programme ent-
wickelt werden, die sich von alten Ansätzen lösen und neue 
inter- und transdisziplinäre Wege gehen, um junge Men-
schen möglichst ganzheitlich in ihrer Kompetenzentwick-
lung innerhalb der modernen Ökonomie zu unterstützen. 
Europäische Programme müssen fortgesetzt und ausgebaut 
werden, damit junge Menschen in andere Länder reisen, 
neue Denkweisen kennenlernen, innovative Technologien 
gemeinsam erproben und Denkanstöße für die Gestaltung 
einer nachhaltigen Gesellschaft erhalten. Der Klimawandel 
muss hier ein zentrales Thema sein. Die EUKI-Aktivitäten 
in Athen leisten dazu einen wichtigen Beitrag. 
 
Natürlich muss ein starker politischer Wille bestehen, um 
diese Aktivitäten zu unterstützen und Probleme und He-
rausforderungen zu bewältigen. Idealerweise sollten die 
Schritte, die in diese Richtung unternommen werden, un-
abhängig von der jeweils amtierenden Regierung sein und 
ein Kontinuum aufweisen, sodass sowohl im Finanz-, als 
auch im Steuerbereich die notwendige Stabilität herrscht 
und auch der Arbeitsmarkt profitieren kann. Durch finan-
zielle Anreize können gerade im Energie- und Bausektor 
viele Erfolge erreicht werden, wie Best Practices aus ande-
ren Ländern zeigen. Allerdings ist es wenig effektiv auf eine 
stabile politische Unterstützung zu warten. Vielmehr zeigen 
viele Initiativen in Griechenland, dass durch Engagement 
und nicht staatliche Initiativen auch öffentliche Diskurse 
verändert werden können, die wiederum eine Reaktion auf 
politischer Ebene auslösen. Auch hierzu trägt eine inter-
nationale Zusammenarbeit bei. Die Zusammenarbeit der 
EUKI-Projekte und der GRÆDUCATION-Aktivitäten ist ein 
wichtiges Beispiel für eine solche Entwicklung.
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Είναι πολύ σημαντικό να προσφέρονται ευκαιρίες  
εκπαίδευσης και εξειδίκευσης σε νέους ανθρώπους,  
οι οποίες, αφενός, δημιουργούν προοπτικές για  
προσωπική ανάπτυξη, αφετέρου βελτιώνουν την  
οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, ιδιαίτερα,  
όσον αφορά, την αειφορία και την προστασία του  
περιβάλλοντος. 
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