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GIRLS’ DAY

Girlsʼ Day στην Αθήνα:
Ανακάλυψε τα πράσινα επαγγέλματα από κοντά
Το πρόγραμμα συνεργασίας GRÆDUCATION και ο Οργανισμός Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) διοργανώνουν στην Αθήνα στις 10 Ιουνίου 2019,
με την υποστήριξη και άλλων Ελληνικών και Γερμανικών Φορέων, την εκδήλωση
GIRLS’ Day. Σε αυτήν την εκδήλωση προσκαλούμε κυρίως κορίτσια, καθώς
και τους γονείς και τους καθηγητές τους, αλλά και αγόρια.
Μάθε για τις πράσινες τεχνολογίες του μέλλοντος και δοκίμασέ τες.
Μάθε περισσότερα για τα πράσινα επαγγέλματα!
Μαθήτριες ηλικίας μεταξύ 10 και 16 ετών έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν με τις
πράσινες τεχνολογίες, να ενημερωθούν σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης και τα
νέα εκπαιδευτικά προφίλ, καθώς και να γνωρίσουν επιχειρήσεις. Πρωτίστως, ωστόσο,
θα ανακαλύψουν τις δικές τους τεχνικές δεξιότητες και θα εντείνουν το ενδιαφέρον
τους για τις τεχνολογίες του μέλλοντος.
Στα βιωματικά εργαστήρια και στους σταθμούς εργασίας οι επισκέπτες θα έχουν την
ευκαιρία να πειραματιστούν, μεταξύ άλλων με την ηλιακή και την αιολική ενέργεια και
την τεχνολογία Smart Home, να βιώσουν την εικονική πραγματικότητα και να λάβουν
τα πρώτα ερεθίσματα, όσον αφορά το εργασιακό περιβάλλον.
Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματικές σχολές θα ενημερώνουν για τις ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας και εκπαίδευσης στον τομέα των πράσινων τεχνολογιών.
Υπάρχουν, επίσης, πολλές εκπαιδευτικές δραστηριότητες με βάση το παιχνίδι, ειδικά
διαμορφωμένοι χώροι για τα πειράματα και ένας διαγωνισμός, μέσω του οποίου θα
έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν μοναδικά δώρα.
Πότε και πού;
Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019, 16.00 – 20.00
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αίθουσα Φάρος
Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα 176 74

GIRLS’ DAY

Πρόγραμμα
1ο Μέρος: Συνέδριο
15.00
Έναρξη και καφές
16.00 – 16.30 Χαιρετισμοί
16.30 – 18.00 Συζήτηση με θέμα: „Ελληνογερμανικός διάλογος:
Τα κορίτσια στα ,πράσινα‘ επαγγέλματα.
Καινοτόμες ιδέες για την επαγγελματική εκπαίδευση“
19.00 – 20.00 Κλήρωση και κλείσιμο εκδήλωσης

2ο Μέρος: Βιωματικά εργαστήρια
15.00
Εγγραφή στα βιωματικά εργαστήρια
16.30 – 19.15 Παράλληλα εργαστήρια και γνωριμία με τις επιχειρήσεις
16.30 – 17.15 1ος γύρος εργαστηρίων*
17.30 – 18.15 2ος γύρος εργαστηρίων*
18.30 – 19.15 3ος γύρος εργαστηρίων*
Θέματα εργαστηρίων και για τους 3 γύρους
1) „Ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο“
2) „Ηλεκτρική ενέργεια από τον άνεμο“
3) „Smart Home για πράσινα κτίρια“
4) „Ανακάλυψε την πράσινη τεχνολογία μέσω της εικονικής πραγματικότητας“
*Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων: Απαιτείται εγγραφή!

Μπορείτε για το συνέδριο και τα βιωματικά εργαστήρια
να εγγραφείτε και ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες
www.graeducation.org ή www.dual.com.gr/graeducation
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Με την υποστήριξη:

Σαρίνα Τίλε
Τηλ.: (+30) 210 - 6419036
s.thiele@ahk.com.gr

Μόσχα Στασού
Τηλ.: (+30) 210 -9989196
moscha@oaed.gr

Δωρεά:

Το πρόγραμμα „GRÆDUCATION: έρευνα, ανάπτυξη και
δοκιμή των υπηρεσιών εκπαίδευσης, με σκοπό τη βελτίωση
της εκπαιδευτικής διαδικασίας των ,πράσινων‘ επαγγελμάτων
στην Ελλάδα“, χρηματοδοτείται από το Γερμανικό Υπουργείο
Παιδείας και Έρευνας. Φορέας προγράμματος: Γερμανικό
Αεροδιαστημικό Κέντρο Διεθνοποίηση της Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης (FKZ 01BE17001A-C)

www.graeducation.org

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
Silke Steinberg
Κινητό: +49(0)177- 5981541
s.steinberg@fiap-ev.de

