A képzett munkaerő rendelkezésre
állásának elősegítése
műszaki és tudományos területen
www.take-tech.eu

Háttér
Magyarország jó úton halad afelé, hogy európai hightech régiójává váljon, az eddig már sikereket
elkönyvelő TAKE TECH módszertan felhasználásával.
A magyar gazdasági szereplők, vállalatok, kis-és
középvállalkozások állítása szerint nehéz jól képzett
szakembereket találni a munkaerőpiacon.
Az európai gazdaság minden évben szembesül azzal
a ténnyel, hogy hiány van jó szakemberekből. Több
ezer főnyi magasan képzett munkaerőre volna
szükség műszaki és tudományos területen.
Itt az ideje, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét arra,
hogy milyen lehetőségek és érdekes szakmák közül
választhatnak.

Célok
A jelenlegi munkaerőpiaci helyzet megismertetése az
iskolákban; a hiányszakmákra és a lehetőségekre
történő figyelemfelhívás; a vállalatok figyelmének
felkeltése a diákokkal történő kapcsolatfelvétellel
kapcsolatban.
Az iskolák és vállalatok támogatása az egymással
történő kapcsolatfelvétel során.
A lehetőség megteremtése tanulók számára, hogy
betekintést nyerjenek a munka világába, információkat
kapjanak
a
továbbtanulás
lehetőségeiről,
a
munkaszerzés folyamatáról és a karrierépítés
lehetőségeiről.

A
résztvevő
vállalkozások
tevékenységüket a fiatalokkal.

megismertethetik

A csapat

A Take Tech lépései
1. Érdekeltté kell tenni a vállalkozásokat
Olyan vállalatok kiválasztása műszaki és
termelési területen, amelyek érdekesek
lehetnek a fiatalok számára. Fontos, hogy a
vállalatok saját sokszínűségükkel is fel tudják
magukra hívni a figyelmet.

A kiválasztott cégek személyes megkeresése
és meghívása, akiket a megfelelő, projekttel
kapcsolatos információs anyaggal is el kell
látni.
A vállalatoknak lehetőségük van választani a
dátum, az iskola típusa, helye, a gyerekek
száma tekintetében.

Take Tech lépései
2. Érdekeltté kell tenni az iskolákat

Annak megerősítése, hogy a TakeTech egy
iskolai esemény régiós támogatással.
Az iskolák kiválasztása a vállalatok igényeihez
igazodjon
Az iskolákat az évkezdést követően,
személyesen kell meghívni a programba. Ha
nagy számban vesznek részt a vállalatok,
célszerű
az
összes
iskolát
bevonni.
Stájerországban
a
meghívás
az
iskolaigazgató kezdeményezte, de bizonyos
esetekben közvetlenül a tanárokkal vették fel
a kapcsolatot.

Az iskolák is választhatnak a dátumok és a
gyermekek száma tekintetében. A résztvevő
vállalatok adottak, az iskola pedig jelezheti,
hogy melyek számára a legmegfelelőbbek.

Take Tech lépések
3. Az érdekeltek összekapcsolása

Puzzle
Tippek:
Van lehetőség a változtatásra! Előre
tájékoztatni kell a cégeket és az iskolákat
az
időpontok
és
helyszínek
rugalmasságáról.
Tartani kell a kapcsolatot a vállalatokkal a
regisztrációtól
kezdve
várakozás
időszakán át az iskolák által történő
kiválasztásig
és
a
projekt
megvalósításáig.
Ha a Take Tech sikeresen zárul és a
következő évben is meg szeretné
ismételni az iskola, jelezni kell a nyári
szünet kezdete előtt, hogy ősszel ismét
lesz lehetőség a jelentkezésre.

Take Tech szolgáltatás
Személyes coaching:
Vállalatok (és iskolák) számára, hogy hogyan
szervezzék meg a látogatást.
Workshop a vállalatok számára:

Fontos a megjelenés, a látogatás dizájnja,
mivel sok esetben a vállalatok nincsenek
tudatában annak, hogy gyermeket meghívni
nem ugyanaz mintha felnőttekkel
társalognának.
Workshop a tanároknak:
Fel kell készíteni a tanárokat annak
érdekében, hogy a gyerekeket a megfelelő
módon készítsék elő a látogatásra és hogy a
későbbiekben is fenn tudják tartani a
vállalatokkal történő együttműködést.

Dissemination
Honlap:
www.take-tech.eu
-

Információk a projekttel kapcsolatban

Facebook:
http://www.facebook.com/kdriu.ctria
- Információk a projekttel kapcsolatban
- prezentációk
- gyermekek fotói, videói, beszámolói

Media:
- Nyomtatott média
- Take Tech video
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