
برگه راهن
 - آموزش فنی و حرفه ای دوگانه در آ�ان

دانش آموزان در مدارس آموزش عمومی
در سال 2017/2016، مقطع متوسطه 1

کارفرما/ کت ها

انعقاد 531.414 قرارداد دوره آموزش فنی و حرفه ای 
در سال 2018 در بخش های زیر

رشد جمعیتی

دولت

سهم �مایه گذاری در آموزش 
فنی و حرفه ای دوگانه 

تازه واردین آموزش فنی و حرفه ای در سال 2018

سهم مشارکت شغلی گروه سنی 40-25 سال پس از پایان 
دوره آموزشی فنی و حرفه ای در سال2019

بازار کار آموزش فنی و حرفه ای دوگانه:راه های تحصیل تا اشتغال
پُلی میان تحصیل واشتغال

چالش های آموزش فنی و حرفه ای دوگانه
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آموزش فنی و حرفه ای در سیستم دوگانه 
(و نیز دارندگان مدرک پایان تحصیل هم�از)

مدرک پایان تحصیل دانشگاه/ مراکز آموزش عالی فنی، مدرک دک�ی

اداره آمار فدرال آ�ان 2020، £ش�ری دقیق جمعیت و اشتغال، شغل، دوره آموزشی و 
¦ایط کاری شاغلین در آ�ان
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- %19,7 از ¦کت ها، ارائه کنندٔه دوره آموزشی هستند
- %71 از فارغ التحصیªن توسط ¦کت مجری دوره آموزشی 

استخدام می شوند 18/2017) 
- نزدیک به 20.855 یورو £مایه گذاری سا®نه برای هر کارآموز

- %61 از این مقدار متعلق به هزینه های پرسنلی است
- 200 578 ¦کت ارائه کننده دوره های آموزش حرفه ای در 

سال 2020
- %69 از هزینه های ناخالص از طریق کار کارآموزان تأمین می

 شود
- 8,4 میلیارد یورو هزینه خالص ¦کت ها (سال 18/2017) 

(هزینه ناخالص: 27,2 میلیارد یورو)

- 4,15 میلیارد یورو £مایه گذاری دولتی برای آموزش فنی و 
حرفه ای دوگانه (2019)

- 3,2 میلیارد یورو از این مبلغ به 1.500 مدرسه آموزش فنی و 
حرفه ای اختصاص یافت (جهت بخش آموزش نظری در 

سیستم دوگانه)
- 0,713 میلیارد یورو از این مبلغ ¼ف  هدایت، نظارت و 

طرح های کمکی گردید

- %94,7 از فارغ التحصیªن دوره های آموزش فنی و حرفه ای مشغول 
به کار هستند

- %82,6 از افراد فاقد مدرک تخصصی مشغول به کارند

- 1,33 میلیون کارآموز در سالهای 2020/2019 (ورود به بازار کار پس از 2 تا 3,5  سال) - گرایش: رو به کاهش
- 2,8 میلیون دانشجوی دانشگاه در سال 2020/2019 (ورود به بازار کار پس از 3,5 تا 6 سال) - گرایش: رو به افزایش

- %5,9 بªتکلیف (بین 25-15 سال بدون مدرک دوره آموزشی یا بدون اشتغال)
- 53100 جای خالی در مراکز آموزش دوگانه سال 2020 (9,4%)

- 151664 فسخ قرارداد دوره آموزشی پیش از پایان دوره
- 73700 متقاضی بدون وجود ظرفیت خالی در سال 2019

- %63,4 کارآموز مرد
- %36,6 کارآموز زن

- کاهش جمعیت نیروی کار

اداره فدرال آمار 2016، جمعیت آ�ان تا سال 2060، 
BIBB 23/14 برای گزارش آموزش فنی و حرفه ای 2019، گزارش BIBB عاتªگزارش اط
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کارآموزان (در سال 2020)

مدارک پایان تحصیل مدرسه کارآموزان
هنگام عقد قرارداد جدید دوره آموزشی

1,33- میلیون کارآموزدر 324 رشته مورد تأیید

- 19,9 سال: متوسط سن کارآموزان تازه وارد
- %54,5 از جمعیت ساکن آ�ان، پس از مدرسه، دوره آموزش فنی حرفه ای دوگانه 

را انتخاب می کنند
- %4,9 از کل شاغلین کارآموز می باشند

- پرداخت ماهانه 939 یورو به طور متوسط به کارآموز
- %71,3 از کارآموزان از دوره آموزشی خود رضایت دارند

- %92,7 دوره آموزÆ را با موفقيت Åام ميکنند
- %29,2 کارآموز تازه وارِدِ مجاز به تحصیل در دانشگاه

- 800 598: متقاضی گذراندن دوره آموزشی در سال
- %5,6 نرخ بیکاری جوانان 2019 (%7,2 در سال2017)
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گزارش BIBB در مورد آموزش فنی و حرفه ای سال 2019
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