
Πώς λειτουργεί το AVdual;

Σε ποια σχολεία υπάρχουν τμήματα 
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H μαθήτρια/ ο 
μαθητής τελειώνει 
το σχολείο χωρίς 
απολυτήριο.

H μαθήτρια/ ο μαθητής εγγράφεται 
στο AVdual σε ένα από τα επαγγελμα-
τικά σχολεία, με τους εξής στόχους:

 » απόκτηση ή βελτίωση του απολυτηρίου 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 » έναρξη επαγγελματικής κατάρτισης

H μαθήτρια/ ο μαθητής συμμετέχει σε 
πρακτική άσκηση με τους εξής στόχους:

 » γνωριμία με διαφορετικά προφίλ εργασίας
 » γνωριμία με διάφορες εταιρείες
 » δείχνει στις εταιρείες ποια είναι τα δυνατά 

της/του σημεία

1  

Η μετάφραση 
χρηματοδοτείται 
μέσω:

AVdual χρηματοδοτείται μέσω:

Τι είναι το AVdual;

Το AVdual είναι ένας νέος τύπος σχολείου. Εδώ οι 
νέοι μπορούν να αποφοιτήσουν από το σχολείο και 
ταυτόχρονα να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία σε 
μια εταιρεία. Με τον τρόπο αυτό, θα διευκολυνθεί η 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που απο-
κομίζουν οι νέοι από τη συμμετοχή τους 
στο AVdual;

 » Απόκτηση απολυτηρίου

 » Βελτίωση του απολυτηρίου

 » Γνωριμία με το επάγγελμα μέσω πρακτικής 
άσκησης

 » Υποστήριξη στην αναζήτηση πρακτικής άσκησης 
και μαθητείας 

 » Καλύτερες πιθανότητες για εύρεση θέσης 
επαγγελματικής κατάρτισης

Εδώ θα βρείτε περισσότερες 
πληροφορίες: www.heilbronn.de/
avdual

H μαθήτρια/ ο μαθητής ολοκληρώ-
νει το AVdual έχοντας αποκτήσει 
(βελτιώσει) ένα απολυτήριο και 
εξασφαλίσει συμβόλαιο για μια θέση 
επαγγελματικής κατάρτισης.

griechisch

Johann-Jakob-Widmann-Schule
Sichererstraße 17, 74076 Heilbronn
  07131 562456

Wilhelm-Maybach-Schule
Sichererstraße 17, 74076 Heilbronn
  07131 562454

Susanne-Finkbeiner-Schule
Hans-Rießer-Straße 7, 74076 Heilbronn
  07131 770270

USS Berufsakademie Heilbronn
Weipertstraße 17B, 74076 Heilbronn
  07131  6442341

Internationaler Bund (IB)
Knorrstraße 4–8, 74074 Heilbronn
  07131 78090

http://www.heilbronn.de/avdual
http://www.heilbronn.de/avdual


Wie funktioniert AVdual?

An welchen Schulen gibt es AVdual-
Klassen in Heilbronn?
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Schüler/Schülerin 
beendet die Schule 
ohne Anschluss.

Schüler/Schülerin meldet sich 
an einer der Berufschulen zu 
AVdual an mit den Zielen:

 » den Hauptschulabschluss erwerben 
oder verbessern 

 » den Einstieg in eine Ausbildung 
schaffen

Schüler/Schülerin nimmt an Praktika  
teil mit den Zielen:

 » Kennenlernen verschiedener Berufsbilder
 » Kennenlernen verschiedener Betriebe
 » den Betrieben zeigen, welche Stärken 

man mitbringt

1  

Die Übersetzung wird 
gefördert durch:

AVdual-Begleitungen 
werden gefördert durch:

Was ist AVdual?

AVdual ist eine neue Schulform. Hierbei 
können Jugendliche einen Schulabschluss 
machen und gleichzeitig praktische 
Erfahrungen in einer Firma sammeln. 
Dadurch soll ihnen der Übergang von der 
Schule in den Beruf erleichtert werden. 

Welche Vorteile haben Jugendliche durch 
die Teilnahme an AVdual?

 » Erlangung eines Schulabschlusses

 » Verbessern des Schulabschlusses

 » Kennenlernen des Berufs durch ein Praktikum

 » Begleitung bei der Praktikums- und 
Ausbildungsplatzsuche 

 » Bessere Chancen, einen Ausbildungsplatz zu finden

Weitere Informationen finden Sie 
unter: www.heilbronn.de/avdual

Schüler/Schülerin beendet 
AVdual mit einem (verbesserten) 
 Schulabschluss und einem 
Ausbildungsvertrag.

deutsch

Johann-Jakob-Widmann-Schule
Sichererstraße 17, 74076 Heilbronn
  07131 562456

Wilhelm-Maybach-Schule
Sichererstraße 17, 74076 Heilbronn
  07131 562454

Susanne-Finkbeiner-Schule
Hans-Rießer-Straße 7, 74076 Heilbronn
  07131 770270

USS Berufsakademie Heilbronn
Weipertstraße 17B, 74076 Heilbronn
  07131  6442341

Internationaler Bund (IB)
Knorrstraße 4–8, 74074 Heilbronn
  07131 78090

http://www.heilbronn.de/avdual
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