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Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα πρόγραμμα υποτροφίας που οργανώνει και επιμελείται η Pro 

Technicale και που αφορά νέες γυναίκες στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα προκαταρτικό έτος σπουδών 

θετικών επιστημών στο Αμβούργο. Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται η αεροπορία και η 

αστροναυτική καθώς και οι εναλλακτικές τεχνολογίες. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται μεταξύ άλλων και 

από την υπηρεσία του Αμβούργου, αρμόδια για θέματα οικονομίας, συγκοινωνίας και καινοτομιών. Στο 

πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης επιχειρήσεις όπως η Airbus και η Lufthansa Technik. Περισσότερες 

πληροφορίες για το ίδρυμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 

http://www.protechnicale.de/index.php?setlang=english. Νέες γυναίκες, οι οποίες ενδιαφέρονται 

για το πρόγραμμα, μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 30 Απριλίου 2016 άμεσα στην Pro 

Technicale.  

http://www.protechnicale.de/de/Bewerbung/index.html  

Τον Ιούλιο του 2016 οι νέες γυναίκες θα έχουν καταρχήν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν για 4 

εβδομάδες εντατικά μαθήματα εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας στο Goethe-Institut του 

Αμβούργου, έτσι ώστε να προετοιμάσουν γλωσσικά και διαπολιτισμικά την παραμονή τους στην 

Γερμανία. 

       

Προϋποθέσεις: 

 

 Υψηλό κίνητρο 

 Ενδιαφέρον για σπουδές θετικών επιστημών στην Γερμανία 

 Κατώτατο όριο ηλικίας: 17 

 Δικαίωμα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

 Γνώση της Γερμανικής Γλώσσας σε επίπεδο Α2   

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

 

 Συμμετοχή σε πρόγραμμα 4 εβδομάδων εντατικής εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας, σε 

περίπτωση που κριθεί απαραίτητο   

 Φροντίδα για τη διαμονή από την Pro Technicale 

 2-4 φορές πρακτική εξάσκηση 

 2-3 ενημερωτικές φάσεις απευθείας στα ανώτατα ιδρύματα 

 Ένα ευρύ πρόγραμμα δράσης γύρω από θέματα αεροπορίας, αστροναυτικής και 

εναλλακτικών τεχνολογιών 

 Ένα πρακτικό πρόγραμμα διάπλασης προσωπικότητας μέσω της φιλοσοφίας 

 Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, ιδιαίτερα όσον αφορά σε τεχνικούς τομείς   

 

 

Ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα της αιτούσας θα αποφασιστεί εάν θα εγκριθεί μερική ή ολική 

χρηματοδότηση των διδάκτρων. Ένα από τα κριτήρια αποτελεί π.χ. αν  την ανατροφή την έχει αναλάβει 

μόνο ο ένας από τους δύο γονείς, κτλ.  
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Τα κριτήρια καθορίζονται από το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών.   

Η Pro Technicale θέλει και πρέπει να τα τηρεί, για να προφυλάσσεται η κοινωφέλεια του 

προγράμματος.   

Τα έξοδα διαμονής δεν μπορούν να καλυφθούν μέσω της υποτροφίας. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες  

 

Ηλιάνα Κικίδου 

 

 

Συντονίστρια του προγράμματος DLL 

Goethe-Institut Athen                                      

Ομήρου 14-16 

Ταχ.Θυρ. 30383, 10033 Αθήνα 

Iliana.Kikidou@athen.goethe.org                                                           

Τηλ:  + 30-210-36 61 046 

www.goethe.de/athen                                     
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Pro Technicale 

A preparatory year for women in engineering 

 

Pro Technicale is an 11months program to encourage young, tech-savvy women to engage in careers 

in engineering or natural sciences. Bridging the gap between high school graduation and university, 

the program provides a broad technical overview and insight into several technical disciplines. 

The main technical focus is aerospace and renewables. At universities and research facilities the 

participants will learn the technical basics and get to know the academic and research worlds, a 

helpful step in preparing to study in Germany. During 16 weeks of internships the participants gain 

insight into work environments of engineers and German business culture. They also have the chance 

to already build up a network in the industry. But Pro Technicale invites to experience more than just 

the adventure of engineering: The interaction between engineering and humanities, taking on the 

form of philosophical reflection on identity and responsibility matters, is an integral aspect of the 

program. Thus technical knowledge and work experience are complemented by ethical thought and 

character building. 

In July 2016 the Pro Technicale program starts with four weeks of intensive language training at the 

Goethe-Institut in Hamburg. The participants both deepen and broaden their skills and increase their 

language confidence. The exciting cultural and leisure-time program helps getting to know the 

country. 

For the time of the program the participants live together on the Pro Technicale campus and thus have 

the opportunity to prove their self-reliance and intercultural competences. After 12 months the 

participants start to study the subject of their choice. 

 

Program 

Theory 

 Mathematics and Physics on high school level 

 Mathematics on university level 

 Job-related know-how 

 Technical Communication 

 CAD 

 Quality Management 

 Fluid Dynamics 

 Aerodynamics 

The workshops are organized in cooperation with the University of Applied Science Hamburg, the 

Hamburg University of Technology and the University of Stuttgart among others. Thus it is possible to 

attain Credit Points before even having started studying. 
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Practical Experience 

 Internship with Airbus in Hamburg (4 weeks) 

 Internship at a German company (5 weeks) 

 Internship abroad (6 weeks) 

 Workshop ‚Aircraft Construction‘ at the University of Stuttgart (3 weeks) 

 

Character building 

 Job Application Training 

 Business Etiquette 

 Technology and Ethics 

 Philosophy 

 Stand-up Theater 

 Rhetorics and Communication 

 Model United Nations to name just a few 

 

Admission requirements 

Pro Technicale is a program for young women, who need to be at least 17 years old and qualified for 

admission to a university or advanced technological college. It is required to have completed a 

German language course at A2 level. 

 

Selection procedure 

Young women interested in the Pro Technicale program can visit the website in order to request the 

application form. In addition to the application form there need to be submitted a motivation letter 

(450 words max.), a copy of your identity card (front and rear side), a short CV, two letters of 

recommendation (for example by teachers) as well as the last school report received. 

The interview can be conducted via video conference. It will take about 2 hours and includes a test in 

general knowledge, maths and physics. 

 

Dates 

Opening date for applications: ongoing 

Closing date for applications: April 30th, 2016 

Start of the program: July, 04th 2016 

 

Costs 

Tuition fee: 300 EUR per month (may be reduced by scholarship, depending on household income) 

Rent: 335 EUR per month 

 


