Kuidas ma saan
rohkem teada
saada?
Kui soovite rohkem teada saada haridusalase partnerluse kohta, leiate praktilisi näiteid ja koostöömudeleid
kataloogist „Haridus on Partnerlus. Kogumik kaasava kutsehariduse parimatest tavadest ” kodulehel
www.intercollege.info/about/publications
Samuti saate arutleda parterlust oma kohalike kutseõppeasutustega. Mudeleid on sama palju kui partnerlusi. Teie ja kooli ülesanne on välja töötada teile
kõige sobivam mudel.

See brošüür on projekti „Haridus on Partnerlus” tulemus, mille
eesmärk on tugevdada kaasavat kutseharidust üle Euroopa. Projekti
kaasrahastab Euroopa Liit Erasmus + programmi kaudu ja viivad
seda ellu:

InterCollege, Taani
FGU Hovedstaden, Taani
FGU Østjylland, Taani
International Internships SRL, Rumeenia
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus, Eesti
Kocaeli Millî Eğitim Müdürlüğü, Türgi
Central European Chamber of Commerce, Poola
Grundtvig Institute Kft., Ungari

Euroopa Komisjoni toetus käesoleva väljaande koostamisele ei tähenda väljaandes esitatud sisu kinnitamist. Väljaandes esitatud sisu
peegeldab vaid autorite seisukohti. Euroopa Komisjon ei vastuta
selles sisalduva teabe kasutamise eest.

VÕIMALUS TEIE
ETTEVÕTTELE

Kuidas see töötab?

Tööjõubaas

Haridusalase partnerluste mudeleid on palju. Ühendab
neid kõiki see, et õpilased töötavad teie ettevõtte heaks
ja lahendavad teie ülesandeid. Mõnes partnerluses toimub töö teie ettevõtte ruumides, teistes partnerlustes
lahendatakse ülesanne kooli ruumides.

Haridusalase partnerluse korral ei pea te värbamiseks kasutama ühtegi välist ettevõtet. Teie tulevased töötajad on juba teie ettevõttes ja pärast
tasemehariduse omandamist võite nende seast
parimaid valida.

Mida on selles meie jaoks?

Parem nähtavus turul

Teie eelised sõltuvad suuresti teie valdkonnast ja partnerluse mudelist. Siin on mõned eelised haridusalases
partnerluses osalemiseks:
Panus uue põlvkonna spetsialistidesse
Haridusalane partnerlus võib tugevdada teie mainet sotsiaalselt vastutustundliku ettevõttena.

Mis on Haridusalane
Partnerlus?
Haridusalane partnerlus on Taanis välja töötatud
tava, mille töötasid välja ettevõtted ja tootmiskoolid
(eelkutseõppeasutused) eesmärgiga pakkuda hariduslike erivajadustega noortele praktikale suunatud haridust. Partnerlustel on aga palju laiem potentsiaal ja
see võib olla peaaegu kõigile kutsehariduse õppijatele
suunatud.

„Ühiskonnale naasmine“ või „Korporatiivne sotsiaalne vastutus“ on eesmärgid, mille poole paljud
ettevõtted püüdlevad. Haridusalane partnerlus
viib teie ettevõtte sotsiaalse vastutuse järgmisele
tasemele, kaasates uue põlvkonna haridusesse ilma
rahalisi vahendeid kulutamata, mida muud strateegiad tekitavad.
Uusimad teadmised ja „know-how“
ettevõttes
Haridusalane partnerlus toob teie ettevõttesse nii
õpilasi kui ka kõrgelt kvalifitseeritud õpetajaid.
Sageli arendavad partnerluse kaudu ettevõtted
oma süsteeme ja tööprotsesse, millega muutuvad
need tõhusamaks ja paraneb toote või teenuse
kvaliteet.

Haridusalane partnerlus tugevdab teie kohaliku
ühiskonnaga kontaktvõrgustikku. Pidage meeles, et igal ettevõttes töötaval õpilasel on sõbrad ja pere. Kliendid valivad suurema tõenäosusega ettevõtte, kus töötavad nende sõbrad või
sugulased. See annab teile tugevama ja laiema
kliendibaasi.

Mida see meie ettevõttelt nõuab?
Nagu iga muu partnerlus, nõuab Haridusalane
Partnerlus aega ja pühendamist. Kool ja õpilased
sõltuvad teie poolt antud sisenditest ja juhistest.
Partnerluse jaoks vajalike tundide arv sõltub teie
ettevõttest, ülesannete keerukusest ja partnerluse
mudelist.

