TAKE TECH
Обща информация за проекта

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния
автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Грац, Юли 2012
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Увод – Какво е Take Tech?
Take Tech е изключително успешна и устойчива инициатива на Агенцията за насърчаване на
бизнеса на Щирия SFG, която бе стартирана през 2009 година от името на Икономическия
отдел на правителството на Щирия. Take Tech дава на фирмите възможност да информират
учениците за разширяването на обхвата на дейностите и отличните перспективи за
професионално развитие, предложени от тях в техническите и научните професии. Младите
хора на възраст между 8 и 18 от всички видове училища в Щирия имат по-широк, почувствителен и по-обективен поглед, който ще им помогне да вземат информирани решения за
тяхното професионално бъдеще.
С помощта на Take Tech фирмите могат да се представят като атрактивни и подходящи бъдещи
работодатели с разнообразно обучение и възможности за кариера. По този начин те имат
почти неограничени възможности, за да събудят ентусиазма на учениците за тяхната стопанска
дейност и философия, както и да ги спечелят за каузата. Ако бъде поискано, всички
предложени мерки професионално се поддържат от Take Tech. Няма ограничения за
творчеството.
Като обобщение може да се заяви, че Take Tech е една отлична възможност да се събере светът
на младите хора и икономиката, елиминирайки както предразсъдъците, така и съществуващите
ограничения. Инициативата с многобройните си мерки и методи бележи важна стъпка в посока
на укрепване на капацитета за иновации и дългосрочната конкурентоспособност на
икономиката на Европа.

Източник: http://www.sfg.at/
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Защо беше разработен Take Tech?
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конкурентоспособност на икономиката на Европа са развитието и реализацията на продаваеми
иновации и придобиването на подходящи служители, които реализират тези иновации
успешно в практиката. Само в провинция Щирия има в момента недостиг от 1000 млади
специалисти в техническите и научните професии. 60% от фирмите в провинцията съобщават,
че те имат проблеми с намирането на подходящия човек за дадена работа. Това са само
регионални данни, но за съжаление те са много представителни за тенденциите в цяла Европа.
От няколко години е налице недостиг на добре обучени техници и ориентиран към науката
персонал в много области на европейската икономика. Поради това, квалифицираните
специалисти са много търсени в много фирми, не само в Австрия (вижте фигурата по-долу). Но
когато погледнем към настоящия недостиг от стажанти (чираци), подобряване на ситуацията не
се вижда в близко бъдеще. Тъй като това развитие е осезаемо и в много други европейски
региони, е крайно време да се противодейства на тази негативна тенденция.

Недостиг на квалифицирана работна ръка в Германия, 2007
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Източник: http://dhi.zdh.de
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Друга област, която притежава огромен потенциал на действие, са покачващите се нива на
безработица сред хората, които не са придобили квалификация извън задължителното
училищно образование (начално и средно ниво I, вижте фигурата по-долу). Особено в
последните години завършилите задължителното средно образование са все по-засегнати от
безработицата. В някои от групите нивата на безработица са повече от два пъти по-високи от
тези при завършилите висше образование.

Равнище на безработицата сред населението на възраст 25-64 години по степен на
образование, EU 27, 2000-2012

Източник: http://www.cedefop.europa.eu

Основното и по-ниското средно образование имат огромен неизползван потенциал на
човешките ресурси, които трябва да бъдат направени достъпни за европейската икономика.
Това "осиротяване" на безбройните излизащи от училище на пазара на труда се корени найвече в липсата на контакти между училищата и предприятията. Тези контакти трябва да бъдат
създадени още по време на ученето, така че на потенциалните служители на бъдещето да
може да бъде предложен стаж или работа, която отговаря на техните умения и интереси.
Високият и все по-нарастващ брой на завършилите задължителното средно образование би
могъл да се допълни с по-добър избор на училища и навременни информационни кампании,
както и тестване на способности и интереси.
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Загбените в значителна степен или дори липсващи контакти между училищата и
предприятията, или с други думи между образованието и икономиката, са още една причина
за това колко е важно създаването на добре координирана среща между училищата от една
страна, които се разпореждат с потенциалните майстори на бъдещето, и икономикатаот друга
страна, която може да им предложи печеливши, интересни и обещаващи работни места. Само
доброто сътрудничество между образованието и икономиката може да направи региона
индустриална локация.
В много страни вече съществуват такива форми на сътрудничество, но само под формата на
несполучливи партньорства между училищата и отделни предприятия. Те се основават главно
върху инициативата на отделни учители или фирми и често се ограничават до ежегодни
фирмени посещения или случайни контакти във връзка с окончателните документи и др.
Мащабните и обхващащи всички целеви групи специфични партньорства, които са насочени
към устойчиви схеми за набиране на служители, са все още много рядки, въпреки че особено
Централна Европа е изправена пред остър недостиг на квалифицирани работници.
Ако вземем за пример Австрия (вижте фигурата по-долу), можем да видим, че броят на
търговските и занаятчийските предприятия, които страдат от недостиг на квалифицирана
работна ръка, възлизат на повече от една трета от всички фирми. В резултат на това
австрийската икономика изпитва липса, както от подходящи чираци, така и от квалифицирани
работници, които са от решаващо значение за поддържането на капацитета за иновации и
конкурентоспособност на компанията. Ако тази тенденция продължи и недостигът се увеличи,
това ще има негативно влияние върху Европа като място за осъществяване на стопанска
дейност, защото ЕС ще загуби иновативната сила в средносрочен и дългосрочен план.
Само едно добро съвместяване на млади с опитни служители гарантира максимума на
иновациите. Младите се нуждаят от възрастните и възрастните се нуждаят от младите хора.
Ако балансът се дестабилизира в резултат на външни фактори, които влияят върху много
области на европейската икономика, последиците за Европа като място за осъществяване на
стопанска дейност ще бъде изключително отрицателни.
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Дял на Австрийските дружества,
страдащи от недостиг на квалифицирана работна ръка

Building Industry
Chemical Business
Dental-Technician
Stove-Fitter
Electrician
Plumber
Timber Construction / Carpenter
Floorer
Roofer
Tinsmith
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Източник: http://derstandard.at

Настоящия недостиг на чираци и квалифицирана работна ръка и липсата на контакти между
училища и фирми са решаващи фактори за формирането на Take Tech през 2009 г. Take Tech е
основана от Австрийската агенция за насърчаване на бизнеса SFG по инициатива на
Икономическия отдел на правителството на Щирия и се базира на абсолютната необходимост
да се противодейства на европейско ниво на обхваналите цяла Европа тенденции. Конкретно
насочени, добре координирани и устойчиви дейности за съвместна работа, съчетани с
конкретно съдържание за обучение на учителите и предприятията, са идеалното решение за
приближаване на сферата на икономиката и образованието.

Източник: http://www.sfg.at
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Като обобщение може да бъде казано. В момента много бизнес сектори и региони на
Европейското икономическо пространство са изправени пред огромни проблеми при
намирането на подходящи чираци и като резултат на квалифицирана работна ръка за
техническите и научните работни места. Поддържането на общото икономическо пространство
на Европа като иновативно, екологично, пригодно за бъдещето и конкурентно място за бизнес
в дългосрочен план изисква гъвкаво и висококачествено управление на човешките ресурси,
осигуряващо значително съвместяване на млади и опитни служители, които са добре обучени,
мотивирани, имат добри бъдещи перспективи и волята да допринесат за успеха на тяхната
компания.
Проектът на ЕС Take Tech е разработен, за да се създаде подходящ инструмент за постигане на
тази цел и да се обърне внимание на споменатите по-горе проблеми по устойчив начин.
Методологията, която се е развила от регионална инициатива, ще помогне да се разсеят
предразсъдъците и съществуващите ограничения и да се даде възможност както на училищата,
така и на фирмите да се насладят на предимствата на симбиотични отношения, които ще се
изградят. Докато училищата ще имат възможност да засилят тяхната практическа ориентация,
фирмите ще могат да спечелят интереса на младите потенциални кадри за тяхната работа и
мисия. Създадената печеливша ситуация ще бъде от изключителна важност за бъдещето на
Европа като място за осъществяване на стопанска дейност.
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Как работи Take Tech?
В своята цялост Take Tech се състои от редица индивидуални мерки, като например семинари,
работни срещи, фирмени посещения и др. Протичането на традиционните дейности по
съвместяването като част от фирмените посещения на Take Tech, които се провеждат по време
на редовните "Седмици за активни мероприятия на Take Tech", ще се дискутират тук само
накратко. Всяка година през юни / юли фирмите имат възможност да се регистрират към Take
Tech и да информират организаторите за тяхния индивидуален фокус и специални нужди. През
летните месеци се извършва подготвителна работа и предварителна селекция на училищата,
отговарящи на изискванията на съответните фирми. Училищата, които се интересуват от Take
Tech могат да се регистрират в началото на учебната година. Те също имат възможността да
представят на организаторите техния свързан със съдържанието технически акцент на този
ранен етап. Общото правило тук е, че колкото по-рано и по-подробно се съобщят цялата
информация и индивидуалните изисквания, може да се постигне по-голям успех.
След това започва етапът на напасването. На този етап желанията и изискванията на училищата
и фирмите получават специално внимание. Във времето преди Седмицата за активни
мероприятия и двете страни могат да се подготвят за съвместната им работа в бъдеще,
подкрепени от лични обучители, множество подготвителни работни срещи и семинари, както и
събития в мрежата.

Източник: http://www.sfg.at

Фирмените посещения се провеждат редовно през ноември като част от Седмицата за активни
мероприятия. По време и след тази седмица заинтересованите ученици могат да изпращат
коментари на сайта на Facebook на Take Tech, като те могат да станат част от съревнование.
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Фирмите също имат възможност да се представят на този сайт във Facebook и да се свържат с
ученици, учители и други фирми.

Източник: http://www.sfg.at

Подкрепата от страна на организиращия орган продължава и след Седмицата за активни
мероприятия с цел консолидиране на установените контакти и подготовка както на училищата,
така и на фирмите за разширяване на техните мрежи. По този начин Take Tech съпътства своите
партньори през цялата година, затваряйки кръга, който ще разшири своя обхват по-навътре в
Европа.
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Цел на инициативата
С помощта на Take Tech учениците да получат впечатления от различни фирми и да познават
техническите или научните професии. Освен това те от първа ръка научават за възможностите
за обучение и кариера в тези професии и фирмите, които ги предлагат. Това ще събуди техния
интерес към всички форми на образование и обучение за технически и научни професии,
където служителите са така отчаяно необходими в европейската икономика.
В този контекст се провежда годишната "Седмица за активни мероприятия на Take Tech". Тези
Седмици за активни мероприятия

се фокусират върху приоритетни действия за

съвместяването и маркират началото на интензивни дългосрочни контакти между училищата и
фирмите. В допълнение редовно се провеждат семинари за учители и представители на
предприятията, както и събития в мрежата. Всички мерки са предназначени да помогнат на
двамата партньори да се адаптират към техните целеви групи и стова да постигнат възможно
най-добрите резултати.
Фирмите от своя страна могат да се представят като привлекателни работодатели и да повишат
интереса към техния профил сред потенциалните млади професионалисти. Тук е важно да се
отбележи, че представянето им трябва да е подходящо за младите хора. Това не означава
просто да демонстрира определено ниво на готино представяне, а да се има предвид целевата
група, когато се комбинират информация и форма на представяне.
По този начин младите хора ще преодолеят своите резерви по отношение на занаятчиите в
областта на техниката и науката и ще получат полезна информация за различните професии,
възможностите за обучение, перспективите за кариера и преди всичко за възможните доходи в
съответните компании.
Целта на Take Tech може да бъде обобщена, както следва (стъпка по стъпка):
-

Да се предостави информация и възможности за обучение за учители от всички степени, за
да им се помогне при подготовката и провеждането на фирмени посещения

-

Да се предостави информация и възможности за обучение за представители на фирмите, за
да се улесни специфичната подготовка на целеви групи, изпълнението и проследяването на
фирмени посещения за ученици

-

Насърчаване на комуникацията и сътрудничеството между училищата и фирмите

-

Премахване на предразсъдъците срещу чиракуването и други форми на професионално
обучение в техническите и научни области
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-

Повишаване на осведомеността във фирмите за силата и значението, но също така и за
нуждите на учениците като "ресурси"

-

Повишаване на количеството и качеството на учениците, които желаят да правят кариера в
техническата или научната област

-

Увеличаване на насищането с квалифицирани кадри във фирмите

-

Подсигуряване на иновативната сила и по този начин на конкурентоспособността в рамките
на европейската икономика в средносрочен и дългосрочен план

Като обобщение може да се каже, че Take Tech е сбор от различни съгласувани мерки, които
формират идеален инструмент за укрепване на европейската икономика, като дава на фирмите
достъп до важния ресурс "ученика". Поради това Take Tech представлява перфектна симбиоза
между училищата и фирмите, която е от огромно значение за Европа като място за
осъществяване на стопанска дейност.
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Услуги за училищата
Take Tech предлага богато разнообразие от мероприятия и възможности за училищата и
техните учители. В Австрия дейността, свързана с Take Tech беше одобрена като дейност,
свързана с училищата, което означава, че фирмените посещения могат да се извършват през
учебно време.
Услугите за училищата са предназначени да се подпомогнат училищата при подготовката на
успешни фирмени посещения и включват следните дейности (безплатно):
-

Персонална подкрепа при подготовката на фирмени посещения

-

Работни срещи за подготовка на фирмени посещения отчасти в сътрудничество с
националната база за обучение на учители

-

Срещи в мрежа с фирми от региона за установяване на контакти и насърчаване на
партньорства

-

Работни документи и учебни планове за класове с и за Take Tech

Източник: http://www.sfg.at
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Услуги за фирми
С помощта на Take Tech фирмите могат да решат, кои потенциални млади служители биха
искали да приветстват на свой терен и каква вълнуваща програма биха искали да представят на
своите посетители. Що се отнася до програмата, се прилагат следните правила:
-

Няма ограничения за фантазията

-

Максимална организационна свобода

Източник: http://www.sfg.at

В подкрепа на подготовката, изпълнението и проследяването на успешните визити във фирми
на специфична целева група, Take Tech предлага следните услуги:
-

Персонална подкрепа при подготовката на фирмени посещения

-

Основна работна среща "Целева група: ученици - Как да организираме вълнуващи
фирмени посещения?“

-

Разширена работна среща за фирми с креативни идеи и най-новите съвети и трикове

-

Срещи в мрежа с учители от региона за установяване на контакти и обмяна на идеи;

-

Работни документи за организацията на фирмени посещения за младите хора
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Пример от практиката
Take Tech в регионален контекст: Щирия
Както вече беше отбелязано, Take Tech има своите корени в австрийската провинция Щирия, от
където се изнася в други части на Европа. Само в Щирия около 90 фирми и 2,000 ученици
участват всяка година в Седмицата за активни мероприятия и техният брой непрекъснато
нараства. През 2009 год., първата година от проекта, бяха проведени общо 100 фирмени
посещения по време на Седмицата за активни мероприятия. През 2012 год. бяха проведени
125, а през 2011 год. удивителните 142 посещения.
Водещата организацията, стояща зад този пакет от мерки, който е изключително успешен на
регионално ниво, е Агенцията за насърчаване на бизнеса в Щирия SFG. Като част от
инициативата Take Tech, SFG създаде мрежа от учебни заведения и фирми, която се разраства
постоянно и изгражда все по-тесни връзки между своите членове. Ето защо изглежда съвсем
естествено, SFG да бъде водещ партньор на проекта на ЕС Take Tech и да сподели своя опит с
европейските си партньори.

Източник: http://www.sfg.at

Регионът спечели в голяма степен от Take Tech, защото той дава на фирмите възможност да
получат координиран достъп до квалифицирани и мотивирани ученици от различни училища и
възрастови групи и да представят себе си като потенциални бъдещи работодатели с отлични
перспективи за професионално развитие, възможности за обучение и възможности за доходи.
Това насърчава и осигурява иновативната сила и затвърждава региона като място за бизнес с
ползите, които сега ще бъдат разширени към партньорските страни, които участват в проекта
на ЕС Take Tech.
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Проектът на ЕС Take Tech
Поради изумителния успех на Take Tech на регионално ниво беше решено инициативата да се
разшири към други европейски региони. С цел да създаде и разпространи Take Tech на
европейско ниво проектът на ЕС Take Tech беше разработен в сътрудничество с редица
партньорски институции. Той е част от програмата на ЕС Леонардо да Винчи и има за цел да
укрепи Европа като място за осъществяване на стопанска дейност чрез събиране на фирмите и
училищата и пробуждане на интерес в младите хора към техническите и научните професии,
както вече беше споменато. В резултат на това добре обучените млади хора ще бъдат посклонни да се стремят към стажуване и допълнителни обучения в представените фирми или
професионални направления.

Източник: http://ec.europa.eu

Има, разбира се, голямо разнообразие от видове заетост и професионални сфери в Европа и
точно това многообразие с малките си различия и нюанси е образувало Европейското
икономическо пространство (вижте фигурата по-долу). Когато се погледне статистическата
карта, е много съблазнително да се предположи, че настоящият недостиг на квалифицирана
работна ръка е от значение само за Централна Европа, което се дължи на високите нива на
заетост в тези региони, но това е погрешно предположение. Това би било елементарното
заключение, но то просто не е вярно.
Дори и в райони с изключително високи нива на безработица, особено тези, разположени в
периферните райони на ЕС, Take Tech може да помогне за стимулиране на икономиката на
устойчива основа. Лесно е да се обясни как: Чрез целево запознанство Take Tech помага на
работодателите да намерят млад персонал с възможно най-добрата квалификация и обучение.
По този начин и фирмите от тези региони могат да увеличат капацитета си за иновации и
следователно икономическия си потенциал и конкурентоспособност.
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Източник: http://www.cedefop.europa.eu

Въз основа на тази информация е създаден мулти-професионален екип по проекта с членове от
страни с много различни икономически структури. Задачата на този екип е да се гарантира
дългосрочен успех на проекта и постигане на възможно най-високо ниво на качеството. Важен
фактор при сформирането на екипа беше да се включат партньори от периферните региони,
посочени по-горе. Екипът на проекта се състои от следните членове:
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The Styrian Business Promotion Agency SFG from Austria and "inventor" of Take Tech operates as
lead partner and is responsible for project management and project coordination. Since it plays an
active role in almost all areas of the project, SFG guarantees smooth processes and the best possible
project results.

Икономическата асоциация на Щирия (STVG) от Австрия поддържа тясно сътрудничество със
SFG и е провела многобройни мероприятия по Take Tech в сърудничество със SFG.
Икономическата асоциация на Щирия разполага с персонал с високо ниво на педагогически
опит и следователно отговаря предимно за въпросите на образованието.

Съюзът на търговските камари на Венето (EIC) от Италия разполага с широка мрежа в рамките
на италианската икономика. Със своята способност да отворя вратите на италианските
предприятия и да улеснява успешно сътрудничество с тях EIC са съществено важен партньор за
Take Tech.

Същото важи и за Българската Търговско-промишлена палата - Добрич (ТПП-Добрич), като
трябва да се спомене, че освен със своите тесни връзки с националната икономика на
България, ТПП Добрич разполага с признати експерти в областта на маркетинга, които
въвеждат своите експертни познания в проекта.
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Централната Транс-Дунавска Регионална агенция за иновации (KDRIU) регионална институция
от Унгария, която основно е посветена на насърчаването на икономическото развитие. С
нейния огромния ноу-хау тя ще осигури обучение на обучаващите.

Младежкият център в Каламата е основният проект на гръцката младежка организация K.A.NE.
Неговата сила се крие в експертния им опит по отношение на младите хора и всекидневния им
живот и преживявания. Поради това K.A.NE играе съществена роля за успеха на проекта и
отговаря основно за "Take Tech в училищата".

Джуниър Ачийвмънт (Младежки постижения) EESTI (JA) е естонска организация, която предлага
разнообразни обучения за учители. С фокусирането си към учителите JA обхваща третата
страна на "Триъгълника Take Tech" между ученици, фирми и учители и по този начин осигурява
по-цялостен подход на проекта.

За да обобщим, може да се каже, че екипът на проекта се състои от партньори от всички
съответни области, млади хора, училища и бизнес, които се присъединят към усилията за
постигане на възможно най-добрия резултат и разпространението на философията и методите
на Take Tech, за да се гарантира както дългосрочен успех на проекта, така и продължаване на
използването на резултатите най-малко на регионално и национално ниво.
Грубо казано проектът на ЕС Take Tech се фокусира върху два основни аспекта:
a) По-нататъшно развитие на съществуващите модули на Take Tech в специфични области
b) Трансфер на методологията на Take Tech към страните партньори
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a) По-нататъшно развитие на Take Tech
Като част от проекта на ЕС ще бъдат разработени два отделни модула, "Take Tech в училищата "
и "Take Tech във фирмите", в допълнение към тази обща информация по проекта. Те ще се
основават на съществуващите работни документи, разширени с многобройни инструменти и
методи, и по този начин ще формират част от два наръчника, които ще послужат за основа на
реалната преносимост на познанието.

b) Трансфер на методологията на Take Tech
Същността и основната цел на целия проект е предаването на съществуващата методология на
следните страни-партньори: България, Естония, Гърция, Италия и Унгария. Поради това ще
бъде разработена централизирана програма за обучение на обучители. Най-важното е, че
всички учебни материали, както за училищата, така и за фирмите ще бъдат на разположение на
всички езици на страните-партньори. Следователно курсовете могат да се провеждат на
национално ниво в партньорските страни чрез прехвърляне на философията на Take Tech в
други региони на Европа.
В заключение, проектът на ЕС Take Tech преследва като цел устойчивото укрепване на
европейската икономика чрез предоставяне на достъп на всички предприятия до найподходящите служители на бъдещето.
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Разпространение на Take Tech
Тъй като Take Tech работи основно на базата на лични контакти, е от съществено значение да
бъде разпростраен, доколкото е възможно, сред отделните целеви групи. В този случай
целевите групи са на първо място ученици, преподаватели и фирми. Следователно неговото
ефективно разпространение изисква комбинация от различни медии; аспект, на който екипът
на проекта е отделил особено внимание.

-

Take Tech в световната интернет мрежа

С интернет страницата www.take-tech.eu е създадена платформа, която информира за
съдържанието и целите на Take Tech и осигурява подкрепа за тези, които участват в проекта. Тя
е преведена на всички езици на страните-партньори, поддържа свое собствено пространство за
изтегляне и предоставя списък с полезни контакти с националните партньори.

-

Филм Take Tech

Филмът Take Tech може да бъде изтеглен от уебсайта и дава информация за проекта и неговите
цели. Той може да бъде използван или в образователен контекст, или като вдъхновяващо
видео за откриването на учебни единици или показан като част от събития на Take Tech и
обучения, както и семинари и работни срещи.

-

Информационно досие Take Tech

За да достигне до всички целеви групи, информационното досие също е преведено на всички
езици на страните-партньори. Досието съдържа обща информация за проекта и неговите цели,
както и информация за контакт с всички национални партньори.
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-

Събития Take Tech

По време на целия курс на проекта и впоследствие Take Tech ще бъде представен на различни
мероприятия с цел да се запознаят на образователни и икономически пейзаж с неговите цели
и съдържанието и повишаване на осведомеността за необходимостта от. Следователно
презентациите са на разположение на всички езици на страните-партньори.

-

Take Tech във

Facebook

В хода на подготовката на проекта беше създаден австрийски
сайт във Facebook http://facebook.com/sfg.taketech, където
могат да се представят училищата и потребителите могат да
коментират и да се информират за фирмите по Take Tech.
Сайтът може също да бъде използван за подготовка на
учениците за фирмени посещения. Освен това компаниите имат
възможност

да

се

представят

пред

учениците

като

привлекателни бъдещи работодатели с отлични възможности за кариера и обучение.

Лице за контакт

Магистър Зузане Райбер

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