TAKE TECH
Γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα

«Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν
ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν».
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Εισαγωγή – Τι είναι το Take Tech;
Το Take Tech αποτελεί μια επιτυχία και αειφόρο πρωτοβουλία του Γραφείου Προώθησης των
Επιχειρήσεων της Στυρίας, του SFG, που εγκαινιάστηκε το 2009 από το Οικονομικό Τμήμα της
Κυβέρνησης της Στυρίας. Το πρόγραμμα Take Tech δίνει στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να
ενημερώσουν τους μαθητές σχετικά με το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων τους και τις προοπτικές
απασχόλησης που προσφέρουν σε ειδικότητες τεχνικού και επιστημονικού τομέα. Νέοι ηλικίας από
8 έως 18, από όλους τους τύπους σχολείων της Στυρίας, έχουν τη ευκαιρία να σχηματίσουν μια πιο
ξεκάθαρη και αντικειμενική άποψη που θα τους βοηθήσει να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις
για το επαγγελματικό τους μέλλον. Επιπλέον, η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να αντισταθμίσει
την τάση που παρατηρείται σήμερα να απομακρύνονται οι νέοι από τα παραδοσιακά προγράμματα
μαθητείας, τάση την οποία υποστηρίζουν ευρέως και τα μέσα ενημέρωσης.
Μέσω του Take Tech, παρέχεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να παρουσιάσουν τον εαυτό τους
ως ελκυστικούς μελλοντικούς εργοδότες έχουν που παρέχουν πλήθος ευκαιριών κατάρτισης και
επαγγελματικής αποκατάστασης. Κάνοντας αυτό, έχουν σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες να
ξυπνήσουν τον ενθουσιασμό των μαθητών για τη δραστηριότητα της επιχείρησής τους και τη
φιλοσοφία για να τους κερδίσουν. Όλα τα προτεινόμενα μέτρα υποστηρίζονται επαγγελματικά από
το Take Tech, εφόσον αυτό ζητηθεί. Δεν υπάρχουν όρια στη δημιουργικότητα.
Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε πως το Take Tech είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να
φέρουμε τον κόσμο των νέων και τον κόσμο της οικονομίας πιο κοντά, ξεπερνώντας τόσο τις
προκαταλήψεις, όσο και τους περιορισμούς. Η πρωτοβουλία, με το μεγάλο αριθμό μέτρων και
μεθόδων που προτείνει, σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την ενδυνάμωση της ικανότητας
καινοτομίας και τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής οικονομίας.

Πηγή: http://www.sfg.at/
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Γιατί αναπτύχθηκε το Take Tech;
Μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στο δρόμο προς την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης
ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής οικονομίας είναι η ανάπτυξη και η υλοποίηση καινοτομιών
στην αγορά και η απόκτηση κατάλληλων υπαλλήλων που θα επιτύχουν στο να κάνουν αυτές τις
καινοτομίες πράξη. Μόνο στην επαρχία της Στυρίας υπάρχει αυτή τη στιγμή έλλειψη 1000 νέων
επαγγελματιών σε τεχνικά και επιστημονικά επαγγέλματα. ΤΟ 60% των επιχειρήσεων της περιοχής
αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να βρουν τα κατάλληλα άτομα για τη δουλειά. Τα ποσοστά αυτά
αντικατοπτρίζουν, δυστυχώς, μία πανευρωπαϊκή τάση.
Εδώ και αρκετά χρόνια υπάρχει έλλειψη, καλά καταρτισμένου τεχνικού και επιστημονικού
προσωπικού σε πολλούς τομείς της Ευρωπαϊκής οικονομίας. Επομένως, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για
εξειδικευμένους επαγγελματίες από τις επιχειρήσεις και όχι μόνο στην Αυστρία (βλ. πίνακα
παρακάτω). Αλλά, αν κοιτάξουμε την έλλειψη μαθητευόμενων που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν
προβλέπεται βελτίωση της κατάστασης στο άμεσο μέλλον. Καθώς αυτό είναι κάτι που παρατηρείται
και σε άλλες περιοχές στην Ευρώπη, είναι καιρός να δράσουμε για την ανατροπή αυτής της
αρνητικής τάσης.

Έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού στη Γερμανία, 2007

Πηγή: http://dhi.zdh.de
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Ένας άλλος τομέας που έχει τεράστιες δυνατότητες για δράση είναι τα αυξανόμενα ποσοστά
ανεργίας μεταξύ ατόμων που δεν έχουν αποκτήσει κανένα επιπλέον προσόν πέρα από τη βασική
εκπαίδευση (βλ. Πίνακα παρακάτω. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, οι απόφοιτοι βασικής εκπαίδευσης
πλήττονται από την ανεργία. Σε μερικές ομάδες, τα ποσοστά ανεργίας είναι περίπου διπλάσια από
ότι μεταξύ των αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης.

Ποσοστά ανεργίας πληθυσμού ηλικίας 25-64 ετών, ανά επίπεδο εκπαίδευσης, EU 27, 2000-2012

Πηγή: http://www.cedefop.europa.eu

Η πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν ένα τεράστιο ανεκμετάλλευτο
ανθρώπινο δυναμικό που πρέπει να γίνει διαθέσιμο στην Ευρωπαϊκή οικονομία. Η δυσκολία
ένταξης μεγάλου αριθμού ατόμων που εγκαταλείπουν νωρίς το σχολείο στην αγορά εργασίας
οφείλεται κυρίως στην έλλειψη επαφών μεταξύ σχολείων και επιχειρήσεων. Τέτοιες επαφές θα
πρέπει να δημιουργούνται ήδη μέσα από το σχολείο, ώστε να προσφέρονται θέσεις μαθητείας ή
εργασίας σε πιθανούς μελλοντικούς εργαζόμενους, ανάλογα με τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά
τους.

Το υψηλό και ολοένα αυξανόμενο ποσοστό αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα

μπορούσε να απορροφηθεί μέσα από έγκαιρες καμπάνιες πληροφόρησης καθώς και τεστ
ικανοτήτων και ενδιαφερόντων.
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Η έλλειψη επαφών μεταξύ σχολείων και επιχειρήσεων ή, με άλλα λόγια, μεταξύ εκπαίδευσης και
οικονομίας είναι ένας ακόμα λόγος γιατί είναι τόσο απαραίτητη μία καλά συντονισμένη σύνδεση
μεταξύ σχολείων, από τη μία, που αποτελούν την πηγή μελλοντικών εργαζομένων σε τεχνικά και
επιστημονικά επαγγέλματα, και της οικονομίας από την άλλη, που μπορεί να τους προσφέρει
επικερδείς, ενδιαφέρουσες και με μέλλον δουλειές. Μόνο μέσα από την ομαλή συνεργασία μεταξύ
εκπαίδευσης και οικονομίας μπορεί να εξασφαλιστεί η βιομηχανία μιας περιοχής.
Σε πολλές χώρες, τέτοιες μορφές συνεργασίας υπάρχουν ήδη, αλλά μόνο με τη μορφή χαλαρών
συνεργασιών μεταξύ σχολείων και μεμονωμένων επιχειρήσεων. Αυτές βασίζονται κυρίως στις
πρωτοβουλίες μεμονωμένων καθηγητών ή επιχειρήσεων και συχνά περιορίζονται σε ετήσιες
επισκέψεις στην επιχείρηση ή σε σπασμωδικές επαφές. Εκτεταμένες και, κυρίως, εστιασμένες σε
συγκεκριμένη ομάδα στόχο συνεργασίες που στοχεύουν σε αειφόρα προγράμματα προσλήψεων
είναι ακόμα πολύ σπάνιες, αν και η Ευρώπη, ιδιαίτερα η κεντρική, αντιμετωπίζει έλλειψη
ειδικευμένου εργατικού δυναμικού.
Αν πάρουμε την Αυστρία ως παράδειγμα (βλ. παρακάτω πίνακα) μπορούμε να δούμε ότι ο αριθμός
των εμπορικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων που υποφέρουν από έλλειψη ειδικευμένου εργατικού
δυναμικού ανέρχονται σε περισσότερο από το ένα τρίτο του συνόλου των επιχειρήσεων. Ως εκ
τούτου, η αυστριακή οικονομία έχει έλλειψη τόσο από κατάλληλους μαθητευόμενους και
ειδικευμένους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ικανότητας
καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας. Αν αυτή η τάση συνεχιστεί και τα η έλλειψη
επιδεινωθεί, αυτό θα έχει κακό αντίκτυπο στην Ευρώπη ως τόπο εγκατάστασης επιχειρήσεων, διότι
η ΕΕ θα χάσει καινοτόμο δύναμη μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Μόνο η ανάμειξη νέων και έμπειρων υπαλλήλων εγγυάται το μέγιστο της καινοτομίας. Οι νέοι
χρειάζονται τους παλιούς και οι παλιοί τους νέους. Αν η ισορροπία διαταραχθεί από εξωτερικούς
παράγοντες, οι οποίοι πλέον επηρεάζουν πολλούς τομείς της Ευρωπαϊκής οικονομίας, ο αντίκτυπος
στην Ευρώπη ως τόπος λειτουργίας επιχειρήσεων θα είναι εξαιρετικά αρνητικός.
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Επαγγελματικοί τομείς στην Αυστρία που υποφέρουν από έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου
δυναμικού

Πηγή: http://derstandard.at

Η σημερινή έλλειψη μαθητευόμενων και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και η
έλλειψη επαφών μεταξύ σχολείων και επιχειρήσεων ήταν οι καθοριστικοί παράγοντες για τη
δημιουργία του Take Tech το 2009. Το Take Tech ιδρύθηκε was founded από το Γραφείο Προώθησης
των Επιχειρήσεων της Στυρίας, SFG, με πρωτοβουλία του Οικονομικού Τμήματος της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της Στυρίας και βασίζεται στην απόλυτη ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι τάσεις αυτές
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικά στοχευμένες, καλά συντονισμένες και βιώσιμες δραστηριότητες
σύνδεσης σχολείων με επιχειρήσεις, με συγκεκριμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο είναι η ιδανική
λύση για να έρθουν κοντά η οικονομία με την εκπαίδευση.

Πηγή: http://www.sfg.at
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Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε τα ακόλουθα: Σήμερα, πολλοί επιχειρηματικοί τομείς και
περιοχές του Ευρωπαϊκού οικονομικού τοπίου αντιμετωπίζουν μαζικά προβλήματα στο να βρουν
κατάλληλους μαθητευόμενους και –ως αποτέλεσμα– εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό για τεχνικά
και επιστημονικά επαγγέλματα. Η διατήρηση του κοινού οικονομικού χώρου της Ευρώπης ως
καινοτόμο, οικολογικό επιχειρηματικό χώρο, με εξασφαλισμένο μέλλον και μακροπρόθεσμη
ανταγωνιστικότητα απαιτεί ευέλικτη και υψηλής ποιότητας διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, που θα
εξασφαλίσει ένα σταθερό μείγμα νέων και έμπειρων υπαλλήλων, οι όποιοι είναι καλά
εκπαιδευμένοι, πρόθυμοι, έχουν καλές προοπτικές για το μέλλον και τη θέληση να συμβάλλουν
στην επιτυχία της επιχείρησης στην οποία εργάζονται.
Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Take Tech συστάθηκε για να δημιουργήσει ένα καλό εργαλείο
προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος και να αντιμετωπιστούν τα προαναφερθέντα
προβλήματα με βιώσιμο τρόπο. Η μεθοδολογία, η οποία έχει αναπτυχθεί από μία περιφερειακή
πρωτοβουλία, θα βοηθήσει στο να ξεπεραστούν οι προκαταλήψεις και οι υφιστάμενοι περιορισμοί
και θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στα σχολεία όσο και στις επιχειρήσεις να απολαύσουν τα
πλεονεκτήματα των συμβιωτικών σχέσεων που θα δημιουργηθούν. Ενώ τα σχολεία θα μπορέσουν
να εντατικοποιήσουν τον πρακτικό τους προσανατολισμό, οι επιχειρήσεις θα κερδίσουν το
ενδιαφέρον των νέων για τη δουλειά και την αποστολή τους. Έτσι, θα δημιουργηθεί μια κατάσταση
όπου όλοι κερδίζουν και η οποία είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης ως
επιχειρηματικός χώρος.

Σελίδα 8

Πώς λειτουργεί το Take Tech;
Στο σύνολό του, το Take Tech αποτελείτε από μια σειρά μεμονωμένων μέτρων, πχ. σεμινάρια,
εργαστήρια, επισκέψεις σε επιχειρήσεις κτλ. Οι διαδικασίες των παραδοσιακών δραστηριοτήτων
σύνδεσης, ως μέρος των επισκέψεων σε επιχειρήσεις του Take Tech, που θα λάβουν χώρα κατά τη
διάρκεια των τακτικών «Εβδομάδων δράσεων του Take Tech», θα συζητηθούν εδώ σύντομα. Κάθε
χρόνο, τον Ιούνιο/Ιούλιο, οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να γραφτούν στο Take Tech και να
ενημερώσουν τους διοργανωτές για το που θέλουν να εστιάσουν και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους.
Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών λαμβάνει χώρα δουλειά προετοιμασίας και μια προεπιλογή των σχολείων που ταιριάζουν με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις.
Τα σχολεία που ενδιαφέρονται για τοTake Tech μπορούν να κάνουν εγγραφή στην αρχή της
σχολικής χρονιάς. Αυτά μπορούν, επίσης, σε αυτό το αρχικό στάδιο, να παρουσιάσουν το πού
θέλουν να εστιάσουν σε τεχνικό επίπεδο και επίπεδο περιεχομένου. Ο γενικός κανόνας εδώ είναι
ότι όσο πιο σύντομα γίνει η επικοινωνία, με όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και
ατομικές απαιτήσεις, τόσο πιο εύκολο είναι να επιτευχθούν οι στόχοι τόσο των επιχειρήσεων όσο
και των σχολείων.
Μετά από αυτό, ξεκινάει η διαδικασία της σύνδεσης. Σε αυτό το στάδιο, οι επιθυμίες και απαιτήσεις
σχολείων και επιχειρήσεων τυγχάνουν ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Τον καιρό πριν την Εβδομάδα
Δράσης, και οι δύο πλευρές προετοιμάζονται για τη μελλοντική τους συνεργασία, υποστηριζόμενοι
από προσωπικούς συμβούλους, αρκετά εργαστήρια και σεμινάρια προετοιμασίας, καθώς και από
εκδηλώσεις δικτύωσης.

Πηγή: http://www.sfg.at

Οι επισκέψεις σε επιχειρήσεις πραγματοποιούνται τακτικά το Νοέμβριο, ως μέρος της Εβδομάδας
Δράσης. Κατά τη διάρκεια και μετά από αυτή την εβδομάδα, οι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν
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να ανεβάσουν σχόλια στη σελίδα του Take Tech στο Facebook, όπου μπορούν, επίσης, να
συμμετέχουν και σε ένα διαγωνισμό. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να
παρουσιάσουν τους εαυτούς τους σε αυτή τη σελίδα στο Facebook και να έρθουν σε επαφή με
μαθητές, καθηγητές και άλλες επιχειρήσεις.

Πηγή: http://www.sfg.at

Η υποστήριξη από τους διοργανωτές συνεχίζεται και μετά από την Εβδομάδα Δράσης, προκειμένου
να εδραιώσει τις επαφές που δημιουργήθηκαν και να προετοιμάσει τόσο τα σχολεία όσο και τις
επιχειρήσεις για την επέκταση των δικτύων τους. Με τον τρόπο αυτό, το Take Tech είναι μαζί με
τους εταίρους του καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, δημιουργώντας έναν κλειστό κύκλο που θα
συνεχίσει την πορεία του και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
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Στόχος της πρωτοβουλίας
Στόχος μας είναι μέσα από το Take Tech οι μαθητές να αποκτήσουν μια καλύτερη εικόνα
διαφορετικών επιχειρήσεων και να γνωρίσουν τεχνικά ή επιστημονικά επαγγέλματα. Επιπλέον,
έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από πρώτο χέρι για ευκαιρίες κατάρτισης και επαγγελματικής
σταδιοδρομίας σε αυτά τα επαγγέλματα και τις επιχειρήσεις που τις προσφέρουν. Αυτό θα κεντρίσει
το ενδιαφέρον τους σε όλες της μορφές της εκπαίδευσης και κατάρτισης για τεχνικά και
επιστημονικά επαγγέλματα, απολύτως απαραίτητα στην Ευρωπαϊκή οικονομία.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούνται οι ετήσιες «Εβδομάδες Δράσης του Take Tech». Αυτές οι
εβδομάδες δράσεις επικεντρώνονται σε δράσεις προτεραιότητας, προκειμένου να γίνει η σύνδεση
και η αρχή των εντατικών μακροχρόνιων επαφών μεταξύ των σχολείων και των επιχειρήσεων.
Επιπλέον, πραγματοποιούνται τακτικά σεμινάρια για καθηγητές και εκπροσώπους επιχειρήσεων,
καθώς και εκδηλώσεις δικτύωσης. Όλα τα μέτρα είναι έτσι σχεδιασμένα, ώστε να βοηθήσουν τους
εταίρους να προσαρμοστούν στις αντίστοιχες ομάδες-στόχο τους και, επομένως, να πετύχουν το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Από την άλλη, οι επιχειρήσεις μπορούν να παρουσιάσουν τον εαυτό τους ως ελκυστικοί εργοδότες
και να βελτιώσουν το προφίλ τους απέναντι στους μελλοντικούς νέους επαγγελματίες. Γι αυτό είναι
σημαντικό να κάνουν την παρουσίασή τους όσο γίνεται πιο προσιτή και κατανοητή από τους νέους.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού της παρουσίασης και των
πληροφοριών, έχουμε υπόψη μας την ομάδα-στόχο.
Με τον τρόπο αυτό, οι νέοι θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τις επιφυλάξεις τους σχετικά με τα
επαγγέλματα του τεχνικού και επιστημονικού τομέα και να λάβουν χρήσιμες πληροφορίες για τα
διάφορα επαγγέλματα, τις ευκαιρίες εκπαίδευσης, τις προοπτικές καριέρας και, πάνω απ’ όλα, τα
πιθανά εισοδήματα που προσφέρουν οι αντίστοιχες επιχειρήσεις.
Οι στόχοι του Take Tech μπορούν να συνοψιστούν ως εξής (βήμα προς βήμα):
-

Παροχή πληροφοριών και ευκαιριών κατάρτισης για καθηγητές και δασκάλους όλων των
βαθμίδων για να τους βοηθήσει με την προετοιμασία και τις δραστηριότητες συνέχισης των
επισκέψεων σε επιχειρήσεις

-

Παροχή πληροφοριών και ευκαιριών κατάρτισης για εκπροσώπους επιχειρήσεων, προκειμένου
να διευκολυνθεί η προετοιμασία, εκτέλεση και δραστηριότητες συνέχισης των επισκέψεων στις
επιχειρήσεις, με τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στην ομάδα-στόχο
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-

Προώθηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ σχολείων και επιχειρήσεων

-

Περιορισμός των στερεοτύπων απέναντι στους μαθητευόμενους και σε άλλες μορφές
επαγγελματικής εκπαίδευσης σε τεχνικά και επιστημονικά επαγγέλματα

-

Να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να κατανοήσουν τη δύναμη και τη σημασία, καθώς και τις
ανάγκες των μαθητών ως «πόρο»

-

Αύξηση της ποσότητας και ποιότητας των μαθητών που επιθυμούν να κάνουν καριέρα στον
τεχνικό ή τον επιστημονικό τομέα

-

Αύξηση του αριθμού εξειδικευμένου προσωπικού σε επιχειρήσεις

-

Εξασφάλιση της καινοτόμου δύναμης και, κατ’ επέκταση, της ανταγωνιστικότητας της
Ευρωπαϊκής οικονομίας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα

Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Take Tech είναι μια συλλογή μέτρων που
σχηματίζουν ένα ιδανικό εργαλείο για την ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής οικονομίας, δίνοντας στις
επιχειρήσεις πρόσβαση στον πόρο «μαθητές». Επομένως, το Take Tech αντιπροσωπεύει την ιδανική
συμβίωση μεταξύ σχολείων και επιχειρήσεων, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη ως
επιχειρηματικό χώρο.
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Υπηρεσίες για σχολεία
Το Take Tech προσφέρει μία ποικιλία μέτρων και δυνατοτήτων για σχολεία και καθηγητές. Στην
Αυστρία, οι δραστηριότητες που συνδέονται με το Take Tech έχουν εγκριθεί ως εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, το οποίο σημαίνει ότι οι επισκέψεις σε επιχειρήσεις μπορεί να γίνουν κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου.
Οι υπηρεσίες για σχολεία έχουν σχεδιαστεί ώστε να βοηθήσουν τα σχολεία να προετοιμαστούν για
επιτυχημένες επισκέψεις σε επιχειρήσεις και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δραστηριότητες (χωρίς
χρέωση):
-

Προσωπική στήριξη για την προετοιμασία των επισκέψεων σε επιχειρήσεις

-

Εργαστήρια για την προετοιμασία των επισκέψεων σε επιχειρήσεις

-

Συναντήσεις δικτύωσης με επιχειρήσεις της περιοχής για τη δημιουργία επαφών και την
προώθηση των συνεργασιών

-

Έγγραφα εργασίας και πλάνα μαθημάτων για τάξεις σχετικές με το Take Tech

Πηγή: http://www.sfg.at
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Υπηρεσίες για επιχειρήσεις
Με το Take Tech, οι επιχειρήσεις μπορούν να αποφασίσουν ποιους νέους πιθανούς εργαζόμενους
θα ήθελαν να καλωσορίσουν στις εγκαταστάσεις τους και τι πρόγραμμα θα ήθελαν να
παρουσιάσουν στους επισκέπτες τους. Όσον αφορά στο πρόγραμμα, οι κανόνες που θα πρέπει να
ακολουθούνται είναι:
-

Δεν υπάρχουν όρια στην φαντασία

-

Η μέγιστη δυνατή οργανωτική ελευθερία

Source: http://www.sfg.at

Για να υποστηρίξει την προετοιμασία, την εκτέλεση και συνέχιση/παρακολούθηση επιτυχημένων
επισκέψεων σε επιχειρήσεις από συγκεκριμένη ομάδα-στόχο, το Take Tech προσφέρει τις
παρακάτω υπηρεσίες:
-

Προσωπική υποστήριξη στην προετοιμασία των επισκέψεων στις επιχειρήσεις

-

Βασικό εργαστήριο με τίτλο "Ομάδα-στόχος: μαθητές – Πώς μπορούν να οργανωθούν
ενδιαφέρουσες επισκέψεις σε επιχειρήσεις»

-

Προχωρημένο εργαστήριο για επιχειρήσεις με δημιουργικές ιδέες, συμβουλές και καλές
πρακτικές

-

Συναντήσεις δικτύωσης με καθηγητές της περιοχής, για να τη δημιουργία επαφών και την
ανταλλαγή ιδεών

-

Έγγραφα εργασίας για την οργάνωση επισκέψεων νέων σε επιχειρήσεις
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Μελέτη περίπτωσης
Το Take Tech σε περιφερειακό πλαίσιο: η
περίπτωση της Στυρίας
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το Take Tech έχει τις ρίζες του στην Αυστριακή περιφέρεια της Στυρίας,
από όπου πέρασε και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Μόνο στη Στυρία, περίπου 90 επιχειρήσεις
και 2000 μαθητές συμμετέχουν στην «Εβδομάδα Δράσης» κάθε χρόνο και αυτοί οι αριθμοί
αυξάνονται συνεχώς. Το 2009, τον πρώτο χρόνο του προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν στο
σύνολο 100 επισκέψεις σε επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Δράσεις. Το 2010 οι
επισκέψεις ήταν 125 και το 2011 πραγματοποιήθηκαν 142 επισκέψεις!
Η κύρια οργάνωση που βρίσκεται πίσω από αυτό το πακέτο μέτρων και που είναι εξαιρετικά
επιτυχημένη σε περιφερειακό επίπεδο, είναι το Γραφείο Προώθησης των Επιχειρήσεων της Στυρίας,
SFG. Ως μέρος της πρωτοβουλίας Take Tech, το SFG δημιούργησε ένα δίκτυο εκπαιδευτικών δομών
και επιχειρήσεων που επεκτείνεται σταδιακά και έχει ολοένα αυξανόμενους στενούς δεσμούς
μεταξύ των μελών του. Επομένως, ήταν φυσικό το SFG να λειτουργήσει ως επικεφαλής εταίρος στο
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Take Tech και να μοιραστεί τις εμπειρίες του με τους Ευρωπαίους εταίρους
του.

Πηγή: http://www.sfg.at

Η περιοχή έχει ωφεληθεί πολύ από το Take Tech γιατί έδωσε στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να
αποκτήσουν συντονισμένη πρόσβαση σε μαθητές με θέληση και προσόντα από διαφορετικούς
τύπους σχολείων και ηλικιακές ομάδες, και να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους ως πιθανούς
μελλοντικούς εργοδότες που μπορούν να προσφέρουν εξαιρετικές ευκαιρίες καριέρας, δυνατότητες
κατάρτισης και ευκαιρίες εισοδήματος.
Αυτό προωθεί την καινοτόμο δύναμη και εξασφαλίζει την περιοχή ως επιχειρηματικό χώρο, οφέλη
τα οποία τώρα θα επεκταθούν στις χώρες των εταίρων μας που παίρνουν μέρος στο Ευρωπαϊκό
πρόγραμμα Take Tech.
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Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Take Tech
Εξαιτίας της μεγάλης επιτυχίας του Take Tech σε τοπικό επίπεδο, αποφασίστηκε να επεκταθεί η
πρωτοβουλία σε άλλες Ευρωπαϊκές περιοχές. Με στόχο την καθιέρωση και διάδοση του Take Tech
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, αναπτύχθηκε το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Take Tech, σε συνεργασία με
άλλους εταίρους οργανισμούς. Υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo
da Vinci και στοχεύει στην ενδυνάμωση της Ευρώπης ως επιχειρηματικός χώρος και, όπως
προαναφέρθηκε, στο να φέρει κοντά επιχειρήσεις και σχολεία και να κινήσει το ενδιαφέρον των
νέων για τα τεχνικά και επιστημονικά επαγγέλματα. Ως αποτέλεσμα, οι καλά εκπαιδευμένοι νέοι θα
έχουν περισσότερα κίνητρα για να επιδιώξουν μαθητείες και περαιτέρω κατάρτιση στις επιχειρήσεις
και τους επαγγελματικούς τομείς που θα γνωρίσουν μέσα από το πρόγραμμα.

Πηγή: http://ec.europa.eu

Φυσικά, στην Ευρώπη υπάρχει μεγάλη ποικιλία τύπων απασχόλησης και επαγγελματικών πεδίων
και ακριβώς αυτή η ποικιλία, με τις μικρές διαφορές και τις αποχρώσεις που έχει, οδήγησε στην
επινόηση του Κοινού Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (βλ. πίνακα παρακάτω). Όταν βλέπουμε τπο
στατιστικό χάρτη, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η σημερινή έλλειψη ειδικευμένου
ανθρώπινου δυναμικού έχει σημασία μόνο για την κεντρική Ευρώπη, εξαιτίας των υψηλών
ποσοστών απασχόλησης σε αυτές τις περιοχές, αλλά μία τέτοια υπόθεση, αν και απλή, θα ήταν
λανθασμένη.
Ακόμα και σε περιοχές με μεγάλα ποσοστά ανεργίας, ιδιαίτερα αυτές που βρίσκονται στις
περιφερειακές ζώνες της ΕΕ, το Take Tech θα μπορούσε να βοηθήσει στην προώθηση της
οικονομίας σε βιώσιμη βάση. Και μπορούμε εύκολα να εξηγήσουμε το πώς: με στοχευμένες
δραστηριότητες σύνδεσης επιχειρήσεων και σχολείων, το Take Tech βοηθάει τους εργοδότες να
βρουν νέους εργαζόμενους με τις καλύτερες δυνατές ικανότητες και κατάρτιση. Με τον τρόπο αυτό,
οι επιχειρήσεις σε αυτές τις περιοχές μπορούν να αυξήσουν την ικανότητα καινοτομίας τους και,
κατά συνέπεια, την οικονομική τους δυνατότητα και ανταγωνιστικότητα.
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Πηγή: http://www.cedefop.europa.eu

Με βάση αυτό, δημιουργήθηκε μια ομάδα από διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς, με μέλη
από χώρες με πολύ διαφορετικές οικονομικές δομές. Το έργο αυτής της ομάδας είναι να
εξασφαλίσει την μακροπρόθεσμη επιτυχία του προγράμματος και την επίτευξη του υψηλότερου
δυνατού επιπέδου ποιότητας. Ένας σημαντικός παράγοντας κατά τη διαμόρφωση της ομάδας ήταν
να περιλαμβάνει εταίρους από τις προαναφερθείσες περιφερειακές περιοχές. Η ομάδα του έργου
αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
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Το Γραφείο Προώθησης των Επιχειρήσεων της Στυρίας, SFG, από την Αυστρία που είναι και ο
«εφευρέτης» του Take Tech, λειτουργεί ως επικεφαλής εταίρος και είναι υπεύθυνος για τη
διαχείριση και το συντονισμό του προγράμματος. Καθώς έχει ενεργό ρόλο σχεδόν σε όλους τους
τομείς του προγράμματος, το SFG εγγυάται την ομαλή διαδικασία και το να έχει το πρόγραμμα τα
καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Η οικονομική εταιρία της Στυρίας (STVG) από την Αυστρία διατηρεί στενή συνεργασία με το SFG και
έχει υλοποιήσει αρκετά μέτρα Take Tech σε συνεργασία με αυτό. Η οικονομική εταιρία της Στυρίας
έχει στη διάθεσή της προσωπικό με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας στα παιδαγωγικά και, ως εκ
τούτου, είναι υπεύθυνη για τα εκπαιδευτικά θέματα.

Η Ένωση Επαγγελματικών Επιμελητηρίων του Veneto (EIC) από την Ιταλία έχει ένα μεγάλο δίκτυο
στην Ιταλική Οικονομία. Η επικοινωνία που έχει με Ιταλικές επιχειρήσεις και η δυνατότητά της να
διευκολύνει την επιτυχημένη συνεργασία με αυτές κάνουν την EIC βασικό συνεργάτη του Take Tech.

Το ίδιο ισχύει και για το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό επιμελητήριο της Βουλγαρίας, Dobrich (CCI
Dobrich), αν και θα πρέπει να αναφέρουμε ότι, εκτός από τους στενούς δεσμούς του με την εθνική
οικονομία της Βουλγαρίας, το CCI Dobrich έχει και αναγνωρισμένους ειδικούς στο μάρκετινγκ που
προσθέτουν την εμπειρία τους στο πρόγραμμα.
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Η Κεντρική Παραδουνάβια Περιφερειακή Υπηρεσία Καινοτομίας (KDRIU) είναι μια περιφερειακή
εγκατάσταση από την Ουγγαρία που είναι κυρίως αφιερωμένη στην προώθηση της οικονομικής
ανάπτυξης. Με τη μεγάλη τεχνογνωσία που κατέχουν, θα παράσχουν εκπαίδευση των εκπαιδευτών.

Το Κέντρο Νέων Καλαμάτας είναι η μεγαλύτερη δράση της Ελληνικής οργάνωσης νέων, Κ.Α.ΝΕ. Το
πλεονέκτημά της είναι πως έχει μεγάλη εμπειρία στους νέους και τις καθημερινές τους ζωές και
εμπειρίες. Επομένως, η K.A.NE παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του προγράμματος και είναι
κυρίως υπεύθυνη για το εγχειρίδιο «Το Take Tech στα σχολεία».

Το «Junior Achievement EESTI» (JA) είναι μία οργάνωση από την Εσθονία που προσφέρει μια σειρά
εκπαιδευτικών δράσεων για εκπαιδευτικούς. Εστιάζοντας στους εκπαιδευτικούς, το JA καλύπτει την
Τρίτη πλευρά του «τριγώνου Take Tech triangle» μεταξύ μαθητών, επιχειρήσεων και καθηγητών,
εξασφαλίζοντας έτσι μια πιο πλήρη προσέγγιση από το πρόγραμμα.

Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε πως η ομάδα του προγράμματος αποτελείται από
εταίρους από όλες τις σχετικές περιοχές, νέους, σχολεία και οικονομίες, που όλοι μαζί ενώνουν τις
προσπάθειές τους για να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να διαδώσουν τη
φιλοσοφία και τις μεθόδους του Take Tech, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη
επιτυχία του προγράμματος και τη συνεχιζόμενη χρήση των αποτελεσμάτων του, τουλάχιστον σε
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
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Σε γενικές γραμμές, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Take Tech εστιάζει σε 2 βασικές πτυχές:
Α) Την περαιτέρω ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων μεθόδων Take Tech σε συγκεκριμένες περιοχές
Β) Τη μεταφορά της μεθοδολογίας του Take Tech στις χώρες των εταίρων του προγράμματος

Α) Περαιτέρω ανάπτυξη του Take Tech
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος θα δημιουργηθούν δύο ξεχωριστά εγχειρίδια, το «Take
Tech στα σχολεία» και το «Take Tech στις επιχειρήσεις», πέρα από αυτές τις γενικές πληροφορίες
για το πρόγραμμα. Αυτά θα βασιστούν σε ήδη υπάρχοντα έγγραφα εργασίας, τα οποία θα
επεκταθούν με αρκετά εργαλεία και μεθόδους και μετά θα δημιουργήσουν τα δύο αυτά εγχειρίδια,
που θα λειτουργήσουν ως βάση για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας.

Β) Μεταφορά της μεθοδολογίας του Take Tech

Ο πυρήνας και κύριος στόχος του προγράμματος είναι η μεταφορά της ήδη υπάρχουσας
μεθοδολογίας στις χώρες που εδρεύουν οι εταίροι οργανισμοί, δηλαδή στη Βουλγαρία, την Εσθονία,
την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ουγγαρία. Επομένως, θα δημιουργηθεί ένα κεντρικό πρόγραμμα
κατάρτισης για εκπαιδευτές. Αυτό που είναι πιο σημαντικό, είναι πως όλο το εκπαιδευτικό υλικό
τόσο για τα σχολεία όσο και για τις επιχειρήσεις θα γίνει διαθέσιμο στις γλώσσες όλων των
παραπάνω χωρών. Κατά συνέπεια, μπορεί να γίνουν εκπαιδευτικές δράσεις σε εθνικό επίπεδο στις
συνεργαζόμενες χώρες, μεταφέροντας έτσι τη φιλοσοφία του Take Tech σε άλλες περιοχές στην
Ευρώπη.
Συνοψίζοντας, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Take Tech φιλοδοξεί στο να συμβάλλει στην ενδυνάμωση
και τη βιωσιμότητα της Ευρωπαϊκής οικονομίας, δίνοντας σε όλες τις επιχειρήσεις πρόσβαση σε πιο
κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό στο μέλλον.
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Διάδοση του Take Tech
Καθώς το Take Tech δουλεύει κυρίως με βάση τις προσωπικές επαφές, είναι πολύ σημαντικό να
διαδοθεί όσο το δυνατόν πιο πολύ ανάμεσα στις ομάδες-στόχο. Σε αυτή την περίπτωση, οι κύριες
ομάδες-στόχος είναι οι μαθητές, οι καθηγητές και οι επιχειρήσεις. Επομένως, για να γίνει
αποτελεσματική διάδοση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα μείγμα διαφορετικών μέσων, μια πτυχή
του προγράμματος στην οποία δίνεται ιδιαίτερη σημασία.

-

Το Take Tech στο διαδίκτυο

Με την ιστοσελίδα www.take-tech.eu έχουμε δημιουργήσει μια πλατφόρμα που ενημερώνει για το
περιεχόμενο και τους στόχους του Take Tech και παρέχει υποστήριξη σε όσους εμπλέκονται στο
πρόγραμμα. Έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες των εταίρων, και έχει περιοχή από όπου μπορείς
να κατεβάσεις τα αρχεία του Take Tech καθώς και μια λίστα με χρήσιμες επαφές.

-

Η ταινία του Take Tech

Η ταινία του Take Tech είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Take Tech και δίνει πληροφορίες για το
πρόγραμμα και τους σκοπούς του. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, ως
βίντεο για την αρχή της εκπαιδευτικής ενότητας, ή να παρουσιαστεί ως κομμάτι των εκδηλώσεων,
εκπαιδευτικών δράσεων, σεμιναρίων και εργαστηρίων του Take Tech.

-

Ο φάκελος πληροφόρησης του Take Tech

Προκειμένου να φτάσει σε όλες τις ομάδες-στόχο, ο φάκελος πληροφόρησης έχει και αυτός
μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες των εταίρων. Ο φάκελος περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για
το πρόγραμμα και τους στόχους του, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των εθνικών
εταίρων.
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-

Εκδηλώσεις Take Tech

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και μετά, το Take Tech θα παρουσιάζεται σε διάφορες
εκδηλώσεις, προκειμένου να εξοικειωθεί το εκπαιδευτικό και οικονομικό τοπίο με τους στόχους και
το περιεχόμενό του και να καταλάβει την αναγκαιότητα του προγράμματος αυτού. Επομένως, οι
παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες των εταίρων.

-

Το Take Tech στο

Facebook

Στην πορεία προς το πρόγραμμα, δημιουργήθηκε μία Αυστριακή
σελίδα στο http://facebook.com/sfg.taketech όπου τα σχολεία
μπορούν να παρουσιάσουν τον εαυτό τους και οι χρήστες μπορούν
να κάνουν σχόλια και να πληροφορηθούν για τις επιχειρήσεις του
Take Tech. Η σελίδα μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για να
προετοιμάσει τους μαθητές για τις επισκέψεις στις επιχειρήσεις.
Επιπλέον, οι επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν
τους εαυτούς τους στους μαθητές ως ελκυστικοί μελλοντικοί εργοδότες που μπορούν να
προσφέρουν εξαιρετικές ευκαιρίες καριέρας και εκπαίδευσης.

Άτομο επικοινωνίας
Mag. Susanne Reiber

Email: susanne.reiber@sfg.at
Τηλέφωνο: +43/316/7093-211
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