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Mi a Take Tech?
A Take Tech program egy Ausztriából kiinduló, gazdaságélénkítéssel foglalkozó,
kiemelkedően sikeres és hosszú távú kezdeményezés, amely az osztrák kormány
megbízására született 2009-ben. A projekt lehetőséget biztosít a vállalatok számára, hogy
egy kidolgozott módszertan segítségével felhívják a tanulók figyelmét arra, hogy a helyi
vállalkozások milyen széles körű szolgáltatásokat és karrier lehetőségeket biztosítanak
számukra műszaki és tudományos területen.
Stájerországban a Take Tech program a 8 és 18 év közötti fiatalok számára nyújt segítséget,
hogy széles körű információ birtokában, megfelelő tájékozottsággal megfontolt döntéseket
hozzanak a pályaválasztásuk során. Továbbá a média széleskörű segítségével a projekt
megpróbálja ellensúlyozni azt a folyamatot, amely háttérbe szorítja a megfelelő minőségű
szakképzések biztosítását.
A Take Tech segítségével a vállalatok egy vonzó és jövőjét tekintve biztos, sokszínű
képzéseket nyújtó, karrierlehetőséget biztosító munkaadóként mutatkozhatnak be a
diákoknak. Ezzel élvelehetőségük van arra, hogy felkeltsék a diákság érdeklődését az adott
vállalat, vállalkozás profilja és filozófiája iránt. Ha szükséges, a TakTech teljes körű segítséget
nyújt az egyes lépések során.
Összegezve tehát a TakeTech egy nagyszerű lehetőség, hogy a fiatalságot és a gazdaság
világát közelebb hozza egymáshoz. Ez a kezdeményezés felhívhatja a figyelmet egy fontos
lépésre,

méghozzá

az

európai

gazdaság

hosszú

távú

versenyképességének

és

innovativitásának megerősítésére.
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Miért született meg a Take Tech?
Európa gazdaságának megerősítése során több kihívással szembesültünk, úgy, mint az
innováció elősegítésének nehézsége és azon megfelelő munkavállalók megszerzése, akik ezt
az innovációt megfelelően hajtják végre a gyakorlatban.
Magyarországon a technológia egyre inkább újrafogalmazza a munka világát, amely sokkal
komplexebb, mint tíz éve volt. Az álláspiacon már nem a cégek és a tulajdonosok diktálnak,
hanem a jó munkaerő. Az utóbbi években felértékelődött a szakképzettség, a tehetség
szerepe a gazdaságban, és ma hiába van egy vállalatnak tőkéje, ha nincs szakembere, akivel
azt forgatni tudná. A recessziót követően sok cég rájött arra, hogy ha képesek kiaknázni a
megfelelő helyen a megfelelő emberekben rejlő lehetőségeket, még egy kihívásokkal teli
környezetben is elérhetik mindazt, amit korábban. A megfelelő tehetséget azonban nem
olyan egyszerű megtalálni, annak ellenére sem, hogy viszonylag magas a munkanélküliség. A
magyar cégek több mint 30 százalékának gondot okoz azon pozíciók betöltése, amelyek
elengedhetetlenek a sikeres működés érdekében. Fontos tehát a megfelelő szakképzettség,
mivel megfelelő szakemberek nélkül nem tud versenyképes maradni a jövőben egy vállalat.
Az utóbbi években viszont észrevehető, hogy a megfelelően képzett, műszaki és tudományos
irányultságú emberek száma csökken az európai vállalatoknál, nem csak Ausztriában, ahogy
ezt az alábbi tábla is mutatja.
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Szakképzett munkaerő hiánya Ausztriában
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Source: http://dhi.zdh.de

Egy másik terület szintén cselekvésre sarkall, mégpedig a növekvő munkanélküliség azok
között, akik nem rendelkeznek semmilyen képzettséggel az alapoktatáson kívül (lsd. Lent).
Főleg a legutóbbi években figyelhető meg a munkanélküliség nagyarányú növekedése ezek
között az emberek között. Némely esetben a munkanélküliségi ráta kétszer akkora, mint
azoknál a munkavállalóknál, akik diplomával rendelkeznek.
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Munkanélküliek aránya a 24-65 év közöttieknél, képzettségi szintjük szerint, EU 27, 2000-2012

Forrás: http://www.cedefop.europa.eu

Az általános iskolát és/vagy középiskolát végzettek között egy kiaknázatlan emberi erőforrás
bázis keletkezett, amelyet az európai gazdaság számára elérhetővé kell tenni.
Az iskola-elhagyók száma is rohamosan növekszik, akik szintén megjelennek a
munkaerőpiacon, legtöbb esetben munkanélküliként. Ennek az oka az iskolák és vállalatok
közötti kapcsolat és kommunikáció hiányában gyökerezik. Ezt a fajta kontaktust iskolák és
vállalatok között az iskolába járás évei alatt célszerű kialakítani, hogy élni tudjanak a későbbi
képzési lehetőségekkel, vagy állás lehetőségekkel, melyek az ő képességeiknek megfelelnek.
Az alapfokú végzettséggel rendelkezők számának növekedése visszafogható az által, ha jó
iskolákat választanak, megfelelő információk birtokában vannak és különböző alkalmasságot
és érdeklődést vizsgáló teszteken vesznek részt.
A kapcsolat hiánya az iskolák és cégek között, vagy más szavakkal élve, az oktatás és a
gazdaság között szintén egy ok arra, hogy miért olyan fontos egy jól koordinált
kapcsolatfelvétel az iskolák és a gazdaság között, amely pedig jövedelmező, érdekes és
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ígéretes állást nyújthat a fiatalság számára. Hasonló kooperáció más országokban is létezik,
de szintén gyenge együttműködés figyelhető meg a két terület között. Elsősorban tanárok
vagy egy-egy vállalat kezdeményezésén alapulnak, melyek gyakran csak évi egyszeri vagy pár
alkalmas találkozást jelent.
Ausztriában például az úgymond kézműves és kereskedelmi vállalatok egyharmada szenved
szakképzett munkaerő hiányában (lsd. lent). Az országban folyamatosan csökken a
szakmunkások és a szakképzettséggel rendelkezők száma. Ha ez a trend tovább folytatódik,
akkor annak súlyos hatása lesz az európai gazdaságra.
A képzett munkaerő hiánya Ausztriában
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Forrás: http://derstandard.at

A szakképzett munkaerő hiánya, valamint a képzett munkaerő és az iskola-vállalat
kapcsolatának hiánya hívta életre 2009-ben a Take Tech projektet. A Take Tech célirányos,
jól kézben tartott, fenntartható kapcsolatépítő tevékenység, amely speciális oktatásokat
biztosít a tanárok és vállalatok számára, ideális megoldásként szolgálva a gazdaság és oktatás
együttműködésének kialakításában.
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Összefoglalva elmondható, hogy Európa gazdasága megfelelő szakképzés hiányában szenved
és ennek eredménye képen nincs jól képzett munkaerő a műszaki és tudományos területek
állásainak betöltésére.

Európa gazdasági területének támogatása jó minőségű humán

erőforrás utánpótlást igényel, biztosítva a megfelelő elegyét a fiatal, a tapasztalt és egyben
motivált, képzett munkavállalóknak, akik hozzájárulnak a gazdaság sikeréhez.

Source: http://www.sfg.at

A Take Tech projektet azért hozták létre, hogy megfelelő eszközként szolgáljon az a fent
említett problémák megoldásához. A módszertan, melyet regionális kezdeményezésre
dolgoztak ki, segíti rámutatni az iskolák és vállalatok közötti kapcsolat előnyeire.

Hogyan működik a Take Tech?
A Take Tech több különálló lépésből áll, szemináriumok, workshopok, vállalatlátogatások,
stb. A kapcsolatfelvétel a vállalatok és az iskolák között a „Take TEch action weeks” keretein
belül történik. Minden évben Június-Július környékén a vállalatoknak lehetőségük nyílik,
hogy jelentkezzenek a programba és egyeztessék az elképzeléseiket, és speciális kéréseiket a
szervezőkkel. A nyári időszakban zajlanak az előkészületi munkálatok és azon iskolák
kiválasztása, melyek megfelelnek a vállalatok elképzeléseinek.
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Azok az iskolák, akiket érdekel a program, a tanév elején regisztrálhatnak. Nekik is
lehetőségük van felvázolni elképzeléseiket a szervezőknek a projekt ezen kezdeti
szakaszában. Általában elmondható, hogy minél korábban és részletesebben mondják el az
elképzeléseiket annál sikeresebb kimenetele lesz a programnak.
Ezt követően történik a kapcsolatépítés. Ebben a szakaszban az iskolák és cégek igényei
különös hangsúlyt kapnak. Az Action Week előtti időszakban mind két fél fel tud készülni a
jövőbeni

közös

munkára,

személyes

tanácsadás,

számos

felkészülési

segédlet,

szemináriumok és webináriumok segítségével.

Source: http://www.sfg.at

A vállalatlátogatások általában novemberben vannak. Előtte és utána a hallgatók a Take Tech
facebook oldalán írhatják le véleményeiket, ötleteiket, hozzáfűznivalóikat. Ugyanakkor a
vállalatoknak is van lehetőségük a Facebook használatára, ahol kapcsolatba kerülhetnek a
hallgatókkal, tanárokkal és más cégekkel.

Source: http://www.sfg.at

A szervező ügynökség munkája (Magyarországon a Közép-dunántúli Regionális Innovációs
Ügynökség) az Action Week után is folytatódik, szinte egész évben, hogy megszilárdítsa a
frissen kialakult kapcsolatot és felkészítse a két felet a további együttműködésben.
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A kezdeményezés célja
A Take Tech segítségével a hallgatók betekintést nyerhetnek a különböző vállalatok
működésébe, és megismerkedhetnek a műszaki és tudományos szakma rejtelmeivel.
Elsőkézből tudhatnak meg információkat az adott cégről, és hogy milyen képzési és karrier
lehetőségek vannak. Ezen új információk felkelthetik az érdeklődésüket a műszaki,
tudományos képzések és tanfolyamok iránt.
Ennek szellemében veszi kezdetét minden évben a Take Tech Action Weeks, ami egy hosszú
távú együttműködés kezdete, és amivel a tanárok és a vállalati képviselők számára is
megkezdődnek a rendszeres képzések és networking események.
Minden egyes lépés célja, hogy segítse a két felet alkalmazkodni a célcsoportjaikhoz, hogy
ezzel a lehető legjobb eredményt érjék el.
A vállalatok vonzó munkaadóként léphetnek fel a hallgatók előtt. Fontos, hogy a
prezentációk megfelelőek legyenek a fiatal érdeklődők számára. Ez azt jelenti, hogy a
prezentációk segítségével elnyerjék a hallgatók tetszését és hasznos információkat
nyújtsanak a karrier- és képzési lehetőségekről és az anyagi juttatásokról is.
1. A Take Tech céljai összegezve a következők:képzési lehetőséget biztosít, támogatást
nyújt

a

középiskolai

tanárok

számára,

hogy

felkészítsék

a

diákokat

a

vállalatlátogatásokra.
2. képzési lehetőséget biztosít, támogatást nyújt a vállalatok képviselőinek, hogy
megkönnyítse a vállalatbemutatásra való felkészülést.
3. Segíti a kommunikációt és az együttműködést az iskolák és a cégek között.
4. Felhívja a vállalatok figyelmét a tanulókra, mint szükséges és jelentős utánpótlásra.
5. Segíteni azon diákok fejlődését és számának növekedését, akik a műszaki vagy
tudományos területen szeretnének karriert.
6. Növelni a szakképzett alkalmazottak számát a vállalati, vállalkozási szférában
7. Az európai gazdaság versenyképességének és innovativitásának megőrzése közép- és
hosszú távon
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Összességében tehát a Take Tech konkrét lépések összessége, amely hozzáférést biztosít az
európai gazdaság számára a nélkülözhetetlen munkaerő utánpótláshoz, a diákokhoz.

Szolgáltatások az iskolák számára
A Take Tech az iskolák és tanáraik számára széleskörű szolgáltatásokat nyújt. Ausztriában a
Take Tech-el kapcsolatos tevékenységek mindegyike már beépültek az iskolai foglalkozások
kereteibe, ami annyit jelent, hogy a vállalati látogatások az oktatási idő alatt történnek.
Az iskolák számára kialakított kurzusokat úgy tervezték meg, hogy segítséget nyújtsanak a
vállalati látogatásokra való sikeres felkészülésekben, a következő tevékenységeket
alkalmazva:
1. Személyes segítségnyújtás a vállalati látogatásokra való felkészülésben
2. Workshopok a vállalati látogatásokra való felkészülésekre, képzési lehetőségek a
tanárok számára.
3. Networking a cégekkel a kapcsolatépítés és együttműködés céljából
4. Oktatási anyagok a diákok számára Take Tech-ről

Szolgáltatások a vállalatok számára
A Take Tech segítségével a vállalatok eldöntik mely iskola diákjainak, mint potenciális
munkavállalóknak szeretnének bemutatkozni, és hogy milyen érdekes programmal szeretnék
őket várni. Ami a programot illeti, a szervezők szabad kezet kapnak, a fantáziájukra van bízva
az előadás tartalma és módja.
A vállalati látogatások sikeres kimenetele érdekében a Take Tech a következő
szolgáltatásokat nyújtja:
1. Személyes segítségnyújtás az előkészületekben
2. Workshop a „Célcsoport: diákok – Hogyan szervezhetünk számukra érdekfeszítő
vállalati látogatásokat”
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3. Emelet szintű workshop a vállalatoknak kreatív ötletek, tippek, trükkök
bemutatásával
4. Networking a tanárokkal a kapcsolatépítés és együttműködés céljából
5. Munkaanyagok a vállalatokról a diákoknak

Take Tech a gyakorlatban: Ausztria, Stájerország
A Take Tech projekt alkalmazása Ausztriában kezdődött, ahonnan Európa több részére is
eljutott. Csak Ausztriában körülbelül 90 vállalat és 2000 diák vesz részt az Action Week-en
minden évben és ezek a számok folyamatosan növekednek. 2009-ben, a project első évében
100 vállalatlátogatást sikerült kivitelezni az Action Week keretin belül. 2012-ben 125, 2011ben 142 vállalat vett részt.
A háttérben tevékenykedő vezető szervezet, amely regionális szinten rendkívül sikeres volt, a
Styrian Business Promotion Agency (SFG). Az SFG oktatási intézmények és vállalatok
kapcsolati hálózatát hozta létre, amely folyamatosan bővül és melyekkel szoros kapcsolat
fűzi össze. Az SFG, mint vezetőpartner vesz részt a Take Tech programban, megosztva
tapasztalatait a többi európai partnerrel.

Source: http://www.sfg.at

A régió igen nagy hasznát vette a projektnek, mivel tanult és motivált diákokkal találkoztak a
cégek és vállalatok, akiknek számára egy vonzó vállalatként tudtak bemutatkozni.
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Take Tech, mint európai projekt
A Take Tech projekt nagyszerű eredményeinek köszönhetően az a döntés született, hogy
Európa különböző régióiban is kezdeményezzék megvalósítását. A projekt így az EU
Leonardo da Vinci program részévé vált, hogy erősítse az európai gazdasági térséget és ily
módon minél több jól képzett diák vegyen részt szakmai képzésekben, továbbképzésekben.
Ennek a projektnek a célja, hogy hosszú távú sikereket érjenek el és a lehető legmagasabb
színvonalú, minőségi munkát lássanak el.

Olyan területeken, ahol magas a munkanélküliségi ráta, mint Európa peremvidékén, a Take
Tech hosszútávon segíthet előmozdítni a gazdaság fejlődését. A Take Tech kapcsolatépítést
elősegítő tevékenységével a munkaadók megfelelő, képzett és ambiciózus munkavállalókat
alkalmazhatnak. Ezzel hozzájárul az országok versenyképessége és innovativitása
növekedéséhez még az elmaradott területeken is.
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Minderre alapozva egy multifunkcionális csapat jött létre különböző gazdasági hátérrel
rendelkező országokat magában foglalva, amely segíteni próbálja a Take Tech elterjedését. A
tagok a következők:

A Styrian Business Promotion Agency (SFG), a Take Tech Projekt vezetőjeként felelős a projekt
menedzsmentért és a megfelelő koordinációért. Mivel aktív szerepet tölt be a projekt összes
lépésében, garantálja a problémamentes munkafolyamatokat és a legjobb eredményeket.

Styrian Economic Society (STVG) szoros kapcsolatot ápol az SFG-vel és rengeteg közös
tevékenységük volt már a Take Tech projekt megvalósításában. Az STVG kiemelkedő
színvonalú pedagógus szakembergárdával vesz részt a projekt végrehajtásában, elsősorban
oktatási területen.

Az olasz Union of Chambers of Commerce of Veneto széles körű kapcsolatrendszerrel
rendelkezik az olasz gazdasági szektorban. Ezzel a tőkével több olasz vállalattal való
együttműködést tud kezdeményezni, így nélkülözhetetlen eleme a Take Tech csapatának.
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A Bulgarian Chamber of Commerce and Industry Dobrich, amellett, hogy fontos bolgár
gazdasági szereplő, elismert tapasztalatokkal rendelkezik marketing területen, amit a
projektünkben is hasznosítani tud.

A Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség egy magyar regionális innovációs
menedzsment szervezet, amely gazdaságfejlesztési tapasztalatai révén segíti a projekt
megvalósítását.

A Kane egy elsősorban fiatalokból álló szervezet Görögországban, erőssége, hogy jól ismeri a
fiatalok hétköznapi életét és gondolkodásmódját. Ezért a projektben az iskolák szemszögéből
fontos szerepet töltenek be.

Junior Achievement egy Észtországbeli szervezet, mely számos képzést nyújt tanárok
számára. EESTI képzi a harmadik pontját a Take Tech háromszögnek, a diákok, vállalatok
mellett a tanárok felkészítésében van szerepe.
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Összességében elmondható, hogy a csoport tagjai különböző, de a Take Tech szempontjából
releváns területekről kerültek kiválasztásra, akiknek közösek a céljaik. A lehető legtöbbet
szeretnék kihozni a projektből elsősorban helyi és regionális szinten.
Egyszerűbb fogalmazva két területre összpontosít a Take Tech:
1. A Take Tech moduljainak továbbfejlesztése különböző tapasztalatok alapján
2. A Take Tech projekt módszertanának terjesztése a partnerek között

1. A Take Tech moduljainak továbbfejlesztése különböző tapasztalatok alapján
A „Take Tech az iskolákban” és a „Take Tech a vállalatoknál” használati útmutató
gyakorlati

tapasztalatokon,

visszajelzéseken,

dokumentációkon

alapuló

továbbfejlesztése
2. A Take Tech projekt hírnevének terjesztése a partnerek között
A projekt legfőbb célja, hogy a Take Tech módszertanát elterjessze Olaszországban,
Bulgáriában, Görögországban és Magyarországon.

A Take Tech program terjesztése
Mivel a Take Tech a személyes kapcsolatok alapján működik, elengedhetetlen, hogy a
célcsoportok a megfelelő mértékben legyenek tájékoztatva. Ezért a megfelelő médiaelemet
kell használni
-Internet
A Take Etch honlapján minden fontos információ megtalálható a projektről az érdekődők számára, és
az összes projekt partner nyelvére le van fordítva. www.take-tech.eu

-A Take Tech film
A honlapról letölthető a Take Techről szóló kisfilm, amely oktatási és tájékoztató anyagként is
használható.
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-Take Tech információs csomag
Elkészült a projektről szóló információs csomag, amely részletes leírást tartalmaz a Take Tech
projektről, céljairól.

-Take Tech rendezvények
A project megvalósítása alatt és után is a folytatódik a tevékenység széles körű terjesztése különböző
rendezvények és találkozók alkalmával

-Take Tech a

Facebook –on

A Take Tech Facebook oldala mind az iskoláknak mind pedig a vállalatoknak
megfelelő felület a visszajelzésekhez és információcseréhez. Ezen kívül a
vállalatlátogatásokra való felkészülésben is segítséget nyújt és a cégek számára
pedig megjelenést biztosít a diákok felé.
A magyarországi eseményekről a KDRIÜ weboldala és Facebook oldala nyújt további tájékoztatást a
következő elérhetőségeken:
www.kdriu.hu
http://www.facebook.com/#!/KDRIU.CTRIA

Kontakt személy
Tóth Erika
e-mail: erika.toth@kdriu.hu
telefon:06-20-377-2274
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