Πρωτοβουλία για θέσεις εργασίας
στον
τεχνικό και επιστημονικό τομέα
www.take-tech.eu

Υπόβαθρο
•

Η Στυρία οδεύει ολοταχώς στο να γίνει Ευρωπαϊκή
περιφέρεια υψηλής τεχνολογίας, και θα μεταβιβάσει
την επιτυχή μεθοδολογία TAKE-TECH

•

Πολλές Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναφέρουν ότι
αντιμετωπίζουν
δυσκολίες
στην
εξεύρεση
καταρτισμένων εργαζομένων.

•

Κάθε χρόνο, στην Ευρωπαϊκή οικονομία υπάρχουν
χιλιάδες θέσεις εργασίας στους τομείς των τεχνικών
και επιστημονικών επαγγελμάτων, αλλά παρατηρείται
έλλειψη νέων εργαζομένων.

•

Είναι ανάγκη να ξεκινήσουν διαδικασίες αύξησης της
ευαισθητοποίησης στα σχολεία για να παρουσιαστεί
αυτή η μεγάλη κλίμακα ενδιαφερόντων επαγγελμάτων.

Σκοποί
να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση στα σχολεία σχετικά με
τα επαγγέλματα που εμφανίζουν καλές προοπτικές
απασχόλησης, και να αυξηθεί η ευαισθητοποίησης των
επιχειρήσεων σχετικά με τη σημασία της συμμετοχής
στο πρόγραμμα και της επαφής με τους μαθητές από
νωρίς.
να στηριχτούν τα σχολεία και οι επιχειρήσεις ώστε να
επικοινωνήσουν μεταξύ τους
να ενημερωθούν οι μαθητές σχετικά με τις πρακτικές
απόψεις της εργασιακής ζωής,τη συνεχιζόμενη
εκπαίδευση, τον τρόπο εξεύρεσης εργασίας στον
τεχνικό και επιστημονικό τομέα και τις πιθανές
επιλογές καριέρας
να παρουσιαστούν οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ως
ελκυστικός εργοδότης

Ομάδα έργου

Στάδια Take Tech
1. Εξασφάλιση της συνεργασίας των επιχειρήσεων
στο πλαίσιο του Take Tech
•

Επιλογή των κατάλληλων επιχειρήσεων στον
τεχνικό και παραγωγικό τομέα, οι οποίες θα
παρουσίαζαν ενδιαφέρον για τους μαθητές. Είναι
σημαντικό να μπορούν οι επιχειρήσεις να
παρουσιάσουν
ενδιαφέροντα
στοιχεία
της
παραγωγής/ επιχείρησης.

•

Προσωπική
πρόσκληση
στις
επιλεγείσες
επιχειρήσεις με προσωπική επιστολή και φάκελο
με όλες τις πληροφορίες σχετικά με το έργο.

•

Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν
μεταξύ
μιας
ευρείας
κλίμακας
επιλογών
(ημερομηνία,
τύπος
σχολείου,
περιφέρεια
σχολείου, αριθμός μαθητών)

Στάδια Take Tech
2. Εξασφάλιση της συνεργασίας σχολείων στο πλαίσιο
του Take Tech
•

Επιβεβαίωση από τον Επιθεωρητή σχολείων της Στυρίας
ότι το Take Tech αποτελεί σχολική εκδήλωση

•

Επιλογή σχολείων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των
επιχειρήσεων

•

Προσωπική πρόσκληση στα επιλεγμένα σχολεία αμέσως
μετά την έναρξη του σχολικού έτους. Αν υπάρχει μεγάλος
αριθμός επιχειρήσεων είναι χρήσιμη η πρόσκληση όλων
των σχολείων. Η πρόσκληση για το Take Tech στη Styria
αποστέλλεται από των επιθεωρητή σχολείων, αλλά γίνεται
και απευθείας επικοινωνία με καθηγητές.

•

Επιλογή σχολείων: τα σχολεία μπορούν επίσης να
επιλέξουν την ημερομηνία και τον αριθμό τω μαθητών.
Παρέχεται κατάλογος των επιχειρήσεων που συμμετέχουν
και τα σχολεία μπορούν να αναφέρουν τις 3-5 επιχειρήσεις
που προτιμούν

Στάδια Take Tech
3. Ταίριασμα

Ο γρίφος
Συμβουλές:
Τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν! Ενημερώστε
εκ των προτέρων τις επιχειρήσεις και τα σχολεία
ότι μπορεί να υπάρξουν αλλαγές όσον αφορά
την επιλογή σχολείου ή επιχείρησης, την
ημερομηνία...
Να είστε σε επικοινωνία με τις επιχειρήσεις καθ'
όλη τη διάρκεια της περιόδου "αναμονής" από
την εγγραφή τους μέχρι τελική επιλογή σχολείου
και την έναρξη της εκδήλωσης
Αν το έργο Take Tech σημείωσε επιτυχία και
θέλετε να το επαναλαμβάνετε κάθε χρόνο:
Ενημερώστε τα σχολεία πριν τις καλοκαιρινές
διακοπές ότι το Take tech θα επαναληφθεί.

Υπηρεσίες Take Tech
•

Προσωπική συμβουλευτική:
για επιχειρήσεις (και σχολεία) σχετικά με τον τρόπο
σχεδιασμού των επισκέψεων στις επιχειρήσεις

•

Εργαστήρια για επιχειρήσεις:
εργαστήρια σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού των
επισκέψεων νέων σε επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις
δεν γνωρίζουν τί σημαίνει να προσκαλούν μαθητές
αντί για ενήλικες

•

Εργαστήρια για καθηγητές:
εργαστήρια για καθηγητές σχετικά με τον τρόπο
προετοιμασίας των μαθητών τους για μια επίσκεψη
σε επιχείρηση καθώς και για το πως να
διασφαλίσουν μια κάποια βιωσιμότητα στη
συνέχεια.

Διάδοση
Ιστοσελίδα:
www.take-tech.eu
- πληροφορίες για το έργο

- περιοχή φόρτωσης δεδομένων

Facebook (εθνική ιστοσελίδα):
http://www.facebook.com/sfg.taketech
- πληροφορίες για το Take Tech
- παρουσίαση επιχειρήσεων
- διαγωνισμός: φωτογραφίες, βίντεο, εκθέσεις
μαθητών

Μέσα ενημέρωσης:
- συνεργασίες με έντυπα
- βίντεο Take Tech
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