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Das Berufsbildungswerk Waiblingen 
(griechische Übersetzung) 
 
Επιτυχής εκπαίδευση νέων ανθρώπων για το µέλλον µε ειδικές ανάγκες µάθησης 
 
Το εκπαιδευτικό κέντρο Waiblingen  είναι µια πρόσθετη µονάδα εκπαίδευσης νέων ατόµων 
µε προβλήµατα φυσιολογικής, ψυχολογικής ή σωµατικής φύσεως.  Βασικός στόχος του 
εκπαιδευτηρίου είναι η ολοκληρωµένη εκπαίδευση των νέων ανθρώπων, δίνοντας τους µε 
αυτό τον τρόπο την ευκαιρία να διαµορφώσουν οι ίδιοι το µέλλον τους.  

Στην αγορά εργασίας παρουσιάζονται καλύτερες επαγγελµατικές ευκαιρίες σε αυτούς, που 
εκτός από µια αξιόλογη επαγγελµατική εκπαίδευση, επιπλέον αυτοπεποίθηση, θέληση και 
συναδελφικό πνεύµα διαθέτουν. 

κύριος  σκοπός και στόχος είναι, οι νέοι άνθρωποι να µπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις 
περίπλοκες και υψηλές απαιτήσεις του µέλλοντος. 

 

Το ιδιαίτερο προσόν του BBW Waiblingen  είναι, ότι συνδέει πρακτική εκπαίδευση, 
επαγγελµατικό σχολείο και κοινωνικό παράγοντα. 

Για τα νέα άτοµα, τα οποία χρειάζονται µια ξεχωριστή βοήθεια, όσον αφορά  την µάθηση 
ενός επαγγέλµατος και την υποστήριξή τους κατά την πορεία διαµόρφωσης της 
προσωπικότητάς τους, ανέπτυξε το BBW  ένα ιδιόµορφο συντελεστικό πλάνο. Αυτό είναι 
ειδικά  µελετηµένο και συγκροτηµένο σύµφωνα µε τις σύγχρονες  οικονοµικές εξελίξεις.  

Νέοι άνθρωποι, οι οποίοι τελειώνουν στο BBW  µε επιτυχία τις σπουδές τους έχουν πολύ 
καλές προοπτικές να βρουν µια θέση εργασίας. 

  

Η εγγραφή 
Η πρώτη επαφή µε τους απόφοιτους/ες  του σχολείου και µε τους γονείς τους γίνεται από τον 
καθέκαστο επαγγελµατικό σύµβουλο του υπεύθυνου πρακτορείου εργασίας.  

Ακολουθεί µια µονοήµερη εξέταση, η οποία αποτελείται από ένα πρακτικό και ένα 
θεωρητικό τεστ, όπως και από την παρακολούθηση των υπαρχόντων κοινωνικών προσόντων.  

Μια δοκιµαστική πρόβα  του µελλοντικού επαγγέλµατος δίνει στο νέο άτοµο την ευκαιρία να 
κάνει την πρώτη του γνωριµία µε το επάγγελµα και µε τον µελλοντικό χώρο εκπαίδευσής 
του. ∆ίνει ακόµα την δυνατότητα στους υπεύθυνους της εκπαίδευσης να ανακαλύψουν τις 
δυνατότητες και ικανότητες του. 

  

Επαγγελµατικές προετοιµασίες 
Πολλοί νέοι  άνθρωποι, οι οποίοι έρχονται µετά την αποφοίτησή τους από το σχολείο σε εµάς 
δεν έχουν µια συγκεκριµένη ιδέα, όσον αφορά την επαγγελµατική τους κατεύθυνση. Κατά 
την διάρκεια των επαγγελµατικών προετοιµασιών γνωρίζουν διάφορα επαγγέλµατα και κατά 
συνέπεια τους δίνεται η δυνατότητα να εφοπλιστούν µε τα απαραίτητα τεχνικά, εκπαιδευτικά 
και κοινωνικά προσόντα που τους χρειάζονται για την επαγγελµατική κατεύθυνση µου έχουν 
διαλέξει.  

   

Η επαγγελµατική εκπαίδευση 
Η επαγγελµατική εκπαίδευση ακολουθεί τον κανονισµό Επαγγελµατικής Κατάρτισης  
(BbiG), σύµφωνα µε τις διευθετήσεις του βιοµηχανικού, εµπορικού, βιοτεχνικού 
Επιµελητηρίου και του Προεδρείου της Κυβερνήσεως.  Στους χώρους µας υπάρχει µια 
πληθώρα από επαγγελµατικές κατευθύνσεις. Όλα τα επαγγέλµατα είναι µε το πρακτικό µέρος 
της εκπαίδευσης σε διαρκής επαφή. Η µονάδα µας αναλαµβάνει στα πλαίσια  της 
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εκπαίδευσης παραγγελίες οι οποίες εκτελούνται µέσα σε καθορισµένα χρονικά πλαίσια και 
εκπληρώνουν τα ποιοτικά στάνταρτ.  Οι χώροι εκπαίδευσης είναι τόσο αυτοί της µονάδας 
µας όσο και άλλες εταιρίες, µε τις οποίες υπάρχει στενή συνεργασία, καθώς και το 
επαγγελµατικό σχολείο µας για νέους µε ειδικές ανάγκες  (Sonderberufsschule).  Η όλη τους 
εξέλιξη συνοδεύεται και υποστηρίζεται από κοινωνικούς  εκπαιδευτές.   

Όπως και στην ελεύθερη οικονοµία, έτσι και στο BBW εφαρµόζεται το δυαδικό σύστηµα. 
Στο  BBW  µιλάµε µάλιστα για µια τριαδική εκπαίδευση (επαγγελµατικό σχολείο, πρακτική 
και κοινωνική εκπαίδευση). Ειδικά εκπαιδευµένο διδακτικό προσωπικό είναι υπεύθυνο για 
την  εκµάθηση µιας οµάδας   µαθητευόµενων.  

 
Johannes Landenberger  Schule 
 Μια µε δυο φορές την εβδοµάδα επισκέπτονται τα νεαρά άτοµα το επαγγελµατικό σχολείο 
του BBW για νέους / ες µε ειδικές ανάγκες .Εκεί  τους παρέχεται  η επαγγελµατική ειδική 
θεωρία αλλά και µια γενική µόρφωση. Μικρές τάξεις επιτρέπουν στο διδακτικό προσωπικό 
να ασχολείται εντατικά µε τον κάθε µαθητή ξεχωριστά. Με την απαιτούµενη υποστήριξη 
είναι δυνατόν να βελτιωθούν ειδικές µορφές λεγασθένειας. Σπόρτ  και εργαστήρια, ειδικό 
σπόρτ και γλωσσολογία συµπληρώνουν την εκπαιδευτική προσφορά.  
 
Η κοινωνιολογική  υποστήριξη 
Οι νέοι άνθρωποι που φοιτούν στο  BBW θα πρέπει, µετά από την παραµονή τους σε αυτό  
να είναι σε θέση οι ίδιοι  να χαράξουν  την ιδιωτική και επαγγελµατική τους πορεία.  

Η διακονική ιδεολογία έχει σαν στόχο την εκτίµηση  όλων των νεαρών  µαθητών µας και 
αυτό  γίνεται ακόµα πιο φανερό στην ειρηνική συµβίωση των νέων ατόµων από διάφορες 
εθνικότητες και µε   διάφορες  θρησκευτικές αντιλήψεις.  Εµείς  αναγνωρίζουµε και 
παίρνουµε  το ίδιο σοβαρά όπως τα δικά µας τις διαφορές θρησκείες  και κουλτούρες.  
Στην περίπτωση προβληµάτων, συγκρούσεων, κρίσεων υπάρχει διαθέσιµη ψυχολογική και 
θεραπευτική υποστήριξη τόσο για οµάδες  όσο για µεµονωµένα άτοµα και για τις οικογένειές 
τους.  
 
www.bbw-waiblingen.de 
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Στο  BBW  έχουν την δυνατότητα οι νέοι άνθρωποι να φοιτήσουν σε ένα από τα 23 ελπιδοφόρα 
επαγγέλµατα που υπάρχουν στα πλαίσια της εκπαίδευσης τους.  

 
Επαγγέλµατα υπό επιλογή:  
 
Παροχή υπηρεσιών  
Βοηθός οικιακής  
οικονοµίας Οικιακός 
ή οικονόµος Ειδικός τεχνίτης για την παροχή υπηρεσιών κτιρίων και περιβάλλοντος 
Εξειδικευµένο προσωπικό για ξενοδοχεία και εστιατόρια  
 
Προετοιµασία τροφίµων 
Αρτοποιός µε πρακτική εξέταση και Αρτοποιός 
Βοηθός µάγειρα 
Κρεοπώλης µε πρακτική εξέταση και Κρεοπώλης 
 
Κλωστοϋφαντουργία 
Μοδίστρα 
 
Ξυλεία 
Ξυλουργός  
Επιπλοποιός µε πρακτική εξέταση και Επιπλοποιός 
 
Χρώµατα 
Χρωµατιστής οικοδοµών και µετάλλων 
Χρωµατιστής προσόψεων µε  πρακτική εξέταση και Χρωµατιστής προσόψεων 
Λουστραδόρος µε πρακτική εξέταση και Λουστραδόρος 
Φανοποιός  για αµάξια 
 
Κηπουρική 
Ειδικός για οπωροκηπευτικά 
Κηπουρός  για κήπους  ή για γεωργική 
Εµφύτευση λουλουδιών και διακοσµητικών φυτών 
Εµφύτευση οπωρολαχανικών 
Κηπουρός  σε νεκροταφείο 
 
Εκτυπώσεις 
Τεχνικός εκτυπωτών Όφσετ 
Τυπογράφος Όφσετ 
Μεταποιητής εκτυπώσεων/ Τεχνικός εκτυπωτών 
Βιβλιοδέτης 
 
Γραφείο 
Βοηθός γραµµατείας 
Πάκερ 
Πωλητής / τρια 
 
Μεταλλοτεχνική 
Ειδικός για την επισκευή οργάνων ακριβείας,  
ειδικός για την κατασκευή οργάνων ακριβείας µε πρακτική εξέταση  
Κατασκευή οργάνων ακριβείας  µηχανών 
Κατασκευή µηχανών 
Ειδικός για σιδηροκατασκευές 
Τεχνική κατασκευών 
Σιδηροκατασκευαστής / τρια µε πρακτική εξέταση 
Τεχνική κατασκευών 
Τεχνικός αυτοκινήτων 
Μηχανικός για αµαξώµατα 
Μηχανικός για αµαξώµατα µε πρακτική εξέταση 


