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Sissejuhatus – mis on Take Tech?
Take Tech on Austria Stüüria provintsi Ettevõtluse Edendamise Agentuuri SFG väga edukas ja jätkusuutlik
algatus, mille algatas 2009. aastal Stüüria provintsi majandusosakond. Take Tech pakub ettevõtetele
võimalust anda õpilastele teada, kui palju on neil erinevaid töökohti ja suurepäraseid karjäärivõimalusi,
kuhu nad ootavad tehniliste ja teaduserialade professionaale. Noortele vanuses 8-18 pakutakse kõikides
Stüüria koolitüüpides laiemat, tundlikumat ning objektiivsemat pilku ettevõtlusmaailma, mis aitab neil
paremini informeerituna teha otsuseid oma töötuleviku kohta. Veelgi enam, see algatus kavatseb
vastanduda praegusele tendentsile eemalduda traditsioonilisest ettevõttepraktikast.
Take Tech projekti kaudu saavad ettevõtted ennast tutvustada kui atraktiivseid ja kindlat tulevikku
pakkuvaid tööandjaid, kellel on mitmekülgsed koolitus- ja karjäärivõimalused. Seda tehes on neil peaaegu
piiramat võimalus ärgitada õpilastes entusiasmi oma äritegevuse ja –filosoofia suhtes ning võita neid enda
poole. Vajadusel toetab Take Tech projektimeeskond kõiki väljapakutavaid samme. Loovusel ei ole piire.
Kokkuvõtteks võib öelda, et Take Tech on suurepärane võimalus viia kokku noorte inimeste maailm ja
majandus, kustutades nii eelarvamusi kui ka olemasolevaid piiranguid. See algatus oma väga paljude
meetodite ja vahenditega on tähtis samm innovatsioonivõimekuse suurendamiseks ja Euroopa majanduse
konkurentsivõime tõstmiseks.

Allikas: http://www.sfg.at/
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Milleks Take Tech välja töötati?
Euroopa majanduse pikaajalise konkurentsivõime tagamiseks on vaja arendada ja viia ellu turundatavaid
innovaatilisi lahendusi ning leida sobivaid töötajaid, kes viivad need innovaatilised lahendused ka edukalt
praktikasse. Ainuüksi Stüüria provintsis on praegu puudu 1000 tehniliste ja teadusalade professionaali.
60% provintsi ettevõtetest väidab, et neil on probleeme õigete inimeste leidmisega oma töökohtadele.
Need on vaid piirkondlikud arvud, kuid õnnetuseks peegeldavad nad üsna täpselt kogu Euroopas
toimuvaid tendentse.
Juba mitmeid aastaid on paljudes Euroopa majanduse valdkondades terav puudus hea koolituse saanud
tehnikutest ja teadustaustaga töötajatest. Nii ongi oskustöötajad väga nõutud paljudes ettevõtetes ka
väljaspool Austriat (vt alltoodud joonist). Kui me aga vaatame, kui vähe on ettevõtetes praktikante, võib
arvata, et ka lähitulevik ei too muutusi. Kuna samalaadne areng on märgatav paljudes teisteski Euroopa
piirkondades, on viimane aeg sellele negatiivsele tendentsile vastu hakata.

Klienditeenindus
Tervishoid
Toituainetetööstus
Autotööstus
Oskustöölised
tööstuses
Oskustöötajate
puudus

Konsulendid
Ehitustööstus

Praktikantide
puudus

Oskustöötajate puudus Saksamaal 2007
Allikas: http://dhi.zdh.de

Teine lahendamist vajav probleem, on tõusev tööpuudus noorte seas, kellel ei ole mingit kvalifikatsiooni
lisaks kohustuslikule haridusele (alg- ja põhikool, vt alltoodud joonist). Eriti viimastel aastatel on vaid
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põhikooliharidusega noorte tööpuudus järsult tõusnud. Mõnedes gruppides on nende tööpuudus rohkem
kui kaks korda kõrgem kui kõrgema haridusega noortel.

Alghariduseelne, algharidus ja põhikooliharidus – tasemed 0-2 (ISCED 1997)
Keskharidus ja keskharidusjärgne diplomiõpe – tasemed 3-4 (ISCED 1997)
Kõrgharidus – tasemed 5-6 (ISCED 1997)

25-64-aastaste elanike töötuse määr haridustasemete järgi, EL 27, 2000-2012
Allikas: http://www.cedefop.europa.eu

Alg- ja põhikooli haridustasemel on tohutu kasutamata inimressursi potentsiaal, mis tuleb Euroopa
majandusele teha kättesaadavaks. Selline arvutute koolist väljakukkujate ”orvuks jäämine” tööturul on
peamiselt põhjustatud ebapiisavast kontaktist koolide ja ettevõtete vahel. Sellised kontaktid tuleks luua
juba kooliajal, nii et potentsiaalsetele tulevikutöötajatele saaks pakkuda kas praktikakohti või tööd, mis
vastab nende oskustele ja huvidele. Suur ja pidevalt kasvav hulk vaid kohustusliku kooliosa lõpetajaid
võiks parema koolivaliku juures paremini tööellu sulanduda, kui õigeaegselt viidaks läbi teabekampaaniaid
ning võimete ja huvide teste.
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Nõrgad või isegi puuduvad kontaktid koolide ja ettevõtete, ehk teiste sõnadega - hariduse ja majanduse vahel on teine üldlevinud põhjus, miks on nii tähtis koordineerida ühelt poolt koolide (kes õpetavad
tulevasi oskustöölisi) ja teiselt poolt majanduse (mis võiks noortele pakkuda kasumlikke, huvitavaid ja
paljutõotavaid töökohti) kokkusobitamist. Vaid selline sujuv koostöö hariduse ja majanduse vahel võib
kindlustada piirkonna tööstusliku arengu.
Paljudes maades selline koostöö juba eksisteerib, aga vaid nõrga partnerlusena koolide ja üksikute
ettevõtete vahel. Tavaliselt põhineb see partnerlus üksikute õpetajate või ettevõtete omaalgatusel ning
on tihti piiratud aastase ettevõtte külastusega või juhuslike kontaktidega, mis on seotud uurimistööde või
muu sellisega. Kaugeleulatuvad ja eelkõige kindla sihtrühmaga partnerlused, mis püüdlevad jätkusuutlike
värbamisskeemide poole, on ikka veel väga harvad, kuigi just Kesk-Euroopas on tegemist sügava
oskustöötajate põuaga.
Näiteks Austrias näeme (vt alltoodud joonist), et oskustöötajate nappuse käes kannatavate äri- ja
käsitööettevõtete arv ulatub rohkem kui kolmandikuni kõikidest ettevõtetest. Selle tulemusena ei jätku
Austria majandusel eo sobivaid praktikante ega oskustöötajaid, kellel on oluline roll ettevõtte
innovatsioonikapitali säilitamises ning konkurentsivõime hoidmises. Kui see tendents jätkub ja nappus
veelgi hullemaks muutub, võib sellel olla halb mõju Euroopale kui ettevõtluspiirkonnale, kuna EL kaotab
innovatsioonivõimekuse keskmises ja pikas perspektiivis.
Vaid põhjalik noorte ja kogemustega töötajate segunemine tagab maksimaalse innovatsiooni. Noored
vajavad vanu ja vanad vajavad noori. Kui välistegurid lõhuvad tasakaalu, nagu on juba juhtunud Euroopa
majanduse mitmes piirkonnas, on mõju Euroopale kui ettevõtluspiirkonnale äärmiselt negatiivne.
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Austria ettevõtlusalad, mis kannatavad oskustööjõu puuduse all
Allikas: http://derstandard.at

Praegune praktikantide ja oskustööjõu puudus ning vähesed kontaktid koolide ja ettevõtete vahel olid
otsustavad tegurid TakeTech projekti alustamiseks 2009. aastal. Take Techi alustas Austria Ettevõtluse
Edendamise Agentuur SFG Stüüria provintsi majandusosakonna algatusel ning see põhineb kindlal
vajadusel astuda vastu üle-euroopalisele tendentsile ka Euroopa tasandil. Täpse sihtrühmaga, hästi
koordineeritud ja jätkusuutlikud tegevused koolide ja ettevõtete kokkuviimiseks, millega kaasneb
spetsiifiline õpetajate ja ettevõtete töötajate koolitus, on ideaalne lahendus majanduse ja hariduse
ühendamiseks.

Allikas: http://www.sfg.at
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Kokkuvõtlikult võib tuua välja järgmised faktid. Praegu on paljudel ettevõtlussektoritel ja Euroopa
majandusmaastiku piirkodadel tohutud probleemid sobivate praktikantide leidmisega ning selle
tulemusena ka tööjõu leidmisega tehnilistele ja teaduspõhistele töödele. Säilitamaks Euroopa ühine
majanduspiirkond innovaatilise, ökoloogilise, kindla ning pikaajalise tulevikuga ettevõtluspiirkonnana, on
vaja paindlikku ja kõrge kvaliteediga inimressursside juhtimist, et omavahel seguneksid hea koolitusega,
kõrgelt motiveeritud, heade tulevikuväljavaadetega ja ettevõtte edusse panustavad noored ja
kogemustega töötajad.
EL projekt Take Tech kutsuti ellu selleks, et luua sobiv vahend selle eesmärgi saavutamiseks ja eelmainitud
probleemidega jätkusuutlikul moel tegutsemiseks. Piirkondlikust algatusest alguse saanud metoodika
aitab vähendada eelarvamusi ja praegusi piiranguid ning võimaldab nii koolidel kui ka ettevõtetel saada
osa loodavate sümbiootiliste suhete eelistest. Koolid on võimalik intensiivistada

oma praktilist

orientatsiooni, ettevõtted aga võidavad kõrge potentsiaaliga noorte huvi oma töö ja missiooni vastu.
Loodav võit-võit situatsioon on Euroopa kui ettevõtluspiirkonna tuleviku jaoks suurima tähtsusega.
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Kuidas Take Tech töötab?
Oma mitmekülgsuses koosneb Take Tech paljudest erinevatest meetoditest, nagu seminarid, töötoad,
ettevõtete külastused jne. Traditsioonilisi kokkuviimise tegevusi, mis on osa Take Techi ettevõtete
külastustest, mis toimuvad regulaarsete Take Techi tegevusnädalate jooksul, vaadeldakse siin vaid
lühidalt. Igal aastal on ettevõtetel juunis ja juulis võimalik registreeruda TakeTechi ning informeerida
organisaatoreid nende individuaalsest omapärast ning erinõuetest. Suvekuudel toimub ettevalmistustöö
ning koolide valik, kes sobivad kokku vastavate ettevõtete nõuetega.
Take Techist huvitatud koolid saavad registreeruda kooliaasta alguses. Ka neil on võimalik esitada
organisaatoritele oma sisulisi ja tehnilisi soove juba selles varases staadiumis. Siin on üldine reegel, et
mida varem ja detailsemalt edastatakse informatsioon ja individuaalsed soovid, seda suurem võib olla ka
saavutatav edu.
Järgnevalt algab kokkuviimine. Selles staadiumis saavad erilise tähelepanu koolide ja ettevõtete soovid ja
nõudmised. Enne Tegevusnädalat saavad mõlemad pooled valmistuda ühiseks tööks tulevikus, mida
toetab isiklik nõustamine, erinevad ettevalmistavad töötoad ja seminarid ning suhtlusvõrke loovad
üritused.

Allikas: http://www.sfg.at

Ettevõtete külastused toimuvad regulaarselt novembris Tegevusnädala osana. Selle nädala ajal ja pärast
seda saavad huvitatud õpilased panna kommentaare üles Take Techi Facebooki lehele, kus nad saavad ka
osaleda võistluses. Ka ettevõtetel on võimalus ennast sellel Facebooki lehel esitleda ning saada õpilaste,
õpetajate ja teiste ettevõtetega kontakte.
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Allikas: http://www.sfg.at

Organiseeriva üksuse toetus jätkub ka pärast Tegevusnädalat, et koguda loodud kontaktid ja koolid ja
ettevõtted ette valmistada võrgustike laiendamiseks. Nii on TakeTech oma partneritega koos terve aasta,
moodustades suletud ringi, mis suunab oma tegevuse kaugemale Euroopasse.
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Algatuse eesmärk
Take Techi kaudu saavad õpilased heita pilgu erinevatesse ettevõtetesse ja saavad teadmisi tehniliste või
teaduspõhiste ametite kohta. Nad kuulevad koolitus- ja karjäärivõimalustest nendel erialadel ja
ettevõtetes, kus need töökohad on. Nii tõused huvi igasuguste tehniliste ja teaduspõhiste ametite
õppimise vastu ning tekib teadmine, et neis ametites on Euroopa majanduses töötajaid hädasti vaja.
Sellises kontekstis toimuvad iga-aastased ”Take Tech Tegevusnädalad”. Need Tegevusnädalad
keskenduvad eelkõige koolide ja ettevõtete kokku viimisele ja märgistavad nende vahelisi intensiivseid ja
pikaajalisi kontakte. Veelgi enam, regulaarselt peetakse õpetajatele ja ettevõtete esindajatele seminare ja
suhete loomise üritusi. Kõik tegevused on mõeldud selleks, et aidata kahel partneril kohaneda oma õige
sihtrühmaga ning seeläbi saavutada parimat võimalikku tulemust.
Ettevõtted saavad omakorda esitleda end atraktiivsete tööandjatena ning tõsta oma mainet
potentsiaalsete noorte professionaalide seas. See ei tähenda, et esitletakse vaid ettevõtte vahvaid külgi,
vaid pigem seda, et informatsiooni kokkupanekul ja esitluse vormi valikul peetakse sihtrühma pidevalt
silmas.
Nii ületavad noored oma võõristuse oskusametite suhtes tehnilistel ja teadusaladel ning saavad kasulikku
teavet erinevate ametite, koolitusvõimaluste, karjääriväljavaadete ning, mis kõige tähtsam, võimalike
palkade kohta neis ettevõtetes.
Take Techi eesmärgid saab võtta kokku järgmiselt (sammude kaupa):
-

Anda informatsiooni ja koolitusvõimalusi kõikide vanuseastmete õpetajatele, et aidata neid
valmistuda ettevõtete külastamiseks ning teha pärast külastusi järeltöid.

-

Anda informatsiooni ja koolitusvõimalusi ettevõtete esindajatele, et kergendada sihtrühmale vastavat
ettevalmistust, õpilaste külastuse läbiviimist ning selle järeltöid.

-

Edendada koolide ja ettevõtete vahelist kommunikatsiooni ja koostööd.

-

Saada lahti praktikate ja muude kutsealaste koolitusvormide vastastest eelarvamustest tehnilistel ja
teadusaladel.
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-

Anda ettevõtetele teadmisi, et nad tuleksid paremini toime oma tutvustamisega õpilastele viimastele
sobivas vormis ning tajuksid ka ise õpilasi kui “ressurssi”.

-

Tõsta nende õpilaste arvu ja kvaliteeti, kes soovivad asuda tööle tehnilisel või teaduserialal.

-

Tõsta kvalifitseeritud töötajate osatähtsust ettevõtetes.

-

Kindlustada Euroopa majanduse innovaatiline suutlikkus ja koos sellega ka konkurentsivõime
keskmises ja pikaajalises perspektiivis.

Kokkuvõtlikult võib

öelda, et Take Tech on kogum erinevaid omavahel sobivaid vahendeid, mis

moodustavad ideaalse tööriista Euroopa majanduse tugevdamiseks, andes ettevõtetele ligipääsu tähtsale
ressursile – õpilasele. Seetõttu kujutab Take Tech endast suurepärast sümbioosi koolide ja ettevõtete
vahel, mis on tohutu tähtsusega Euroopale kui ettevõtluspiirkonnale.
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Teenused koolidele
Take Tech pakub koolidele ja nende õpetajatele suurt hulka meetodeid ja võimalusi. Austrias on Take
Techiga seotud tegevused kiidetud heaks kui õppetegevused, mis tähendab, et ettevõtete külastusi võib
viia läbi tundide ajal.
Teenused koolidele on loodud selleks, et aidata koolidel valmistada ette tulemusrikkaid ettevõtete
külastusi ning need hõlmavad endas järgmisi tegevusi:
-

Isiklik toetus ettevõtete külastuste ettevalmistamisel.

-

Seminarid ettevõtete külastuste ettevalmistamise kohta, osalt koos õpetajaid koolitavate riiklike
organisatsioonidega.

-

Suhete loomise koosolekud piirkonna ettevõtetega kontaktide sõlmimiseks ja partnerluse
edendamiseks.

-

Take Techi kohta klassidele jagatavate töölehtede ja tunniplaanide koostamine.

Allikas: http://www.sfg.at
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Teenused ettevõtetele
Take Techis saavad ettevõtted otsustada, millise potentsiaaliga noori inimesi nad soovivad enda juures
vastu võtta ning millist huvitavat programme nad tahavad oma külastajatele näidata. Programmi kohta
kehtivad järgmised reeglid:
-

Fantaasial ei ole piire

-

Maksimaalne organisatsiooniline vabadus

Allikas: http://www.sfg.at

Et toetada kindlatele sihtrühmadele organiseeritavate edukate ettevõttekülastuste ettevalmistamist,
läbiviimist ja järeltöid, pakub Take Tech järgmisi teenuseid:
-

Isiklik toetus ettevõttekülastuste ettevalmistamisel

-

Põhiteadmiste seminar teemal “Sihtrühm on õpilased. Kuidas organiseerida neile huvitavaid
ettevõttekülastusi.”

-

Täiendseminar ettevõtetele loovate ideede ja uusimate nippide ja trikkide kohta.

-

Kokkusaamised piirkonna õpetajatega, et luua kontakte ja jagada mõtteid.

-

Töödokumendid organisatsioonile noorte inimeste vastuvõtuks ettevõtete külaskäikudel.
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Näidisjuhtum
Take Tech piirkondlikus kontekstis: Stüüria
Nagu juba varem mainitud, on Take Techi juured Austrias Stüüria provintsis, kust projektiidee on levinud
teistesse Euroopa piirkondadesse. Üksnes Stüürias on Tegevusnädala tegevustes igal aastal osalenud
umbes 90 ettevõtet ja 2000 õpilast ning need arvud kasvavad pidevalt. Esimesel projektiaastal 2009 viidi
Tegevusnädala raames läbi 100 ettevõttekülastust, 2010. aastal 125 ning 2011. aastal juba tervelt 142.
Selle erakordselt edukana toiminud meetmepaketi taga on juhtorganisatsioonina Stüüria Ettevõtluse
Edendamise Agentuur SFG. Take Tech algatuse osana on SFG loonud ettevõtlusorganisatsioonide ja
ettevõtete võrgustiku, mis püsivalt laieneb ning mille liikmete vahel sidemed üha tugevnevad. Seetõttu on
loomulik, et SFG võtab endale EL Take Tech projektis juhtpartneri rolli ning jagab oma kogemusi Euroopa
partneritele.

Allikas: http://www.sfg.at

Regioon sai Take Tech projektist suurt kasu, kuna see andis ettevõtetele võimaluse saada koordineeritud
ligipääsu erinevate koolitüüpide ja vanusrühmade kvalifitseeritud ja motiveeritud õpilasteni ning esitleda
end neile potentsiaalse tulevase tööandjana, kellel on pakkuda suurepäraseid karjääri-, koolitus- ja
palgavõimalusi.
Take Tech ergutab regioonis innovatsioonivõimekust, kindlustab selle olemasolu ja tagab ettevõtluse
toimimise piirkonnas. Seda kasulikku kogemust laiendatakse nüüd partnerriikidesse, kes osalevad Take
Techi Euroopa Liidu projektis.

Lk 15

Euroopa Liidu projekt Take Tech
Take Techi suur edu piirkonnas ajendas laienema selle algatusega ka teistesse Euroopa regioonidesse.
Eesmärgiga viia Take Tech Euroopa tasemele, töötati koos mitme partnerorganisatsiooniga välja Euroopa
Liidu Take Tech projekt. See on osa EL Leonardo da Vinci programmist ning selle siht on tugevdada
Euroopat kui ettevõtluspiirkonda, viies kokku ettevõtted ja koolid ning, nagu juba mainitud, tõsta noorte
huvi tehniliste ja teaduserialade vastu. Selle tulemusena suureneb tõenäosus, et noored otsivad rohkem
praktikakohti ja edasist väljaõpet külasatutud ettevõtetes ja nähtud erialadel.

Allikas: http://ec.europa.eu

Loomulikult on Euroopas suur hulk töökohti ja erialasid ning just see mitmekesisus oma väikeste
eripärade ja nüanssidega on kujundanud Euroopa Majanduspiirkonna (vt allpool olevat joonist). Vaadates
statistilist kaarti, tekib suur kiusatus eeldada, et praegune oskustööliste põud on vaid Kesk-Euroopa
probleem, kuna neis piirkondades on tööpuuduse tase kõrge. See aga on väär oletus ega vasta kahjuks
tõele.
Isegi piirkondades, kus töötuse tase on erakordselt kõrge, eriti Euroopa Liidu äärealadel, võib Take Tech
aidata majandust püsivalt ergutada. On lihtne selgitada, kuidas: eesmärgipäraselt suunatud
kokkusaamistega aitab Take Tech tööandjatel leida parima võimaliku kvalifikatsiooni ja väljaõppega noort
personali. Nii saavad ka selle piirkonna ettevõtted tõsta oma innovatsioonivõimekust ning järelikult ka
konkurentsivõimet ja majanduspotentsiaali.
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Tööhõive määr % vanusegrupis 20-64, 2009
NUTS (Territoriaalüksuste statistiline nomenklatuur) 2 piirkondade järgi
Allikas: http://www.cedefop.europa.eu

Põhinedes sellele teadmisele, loodi erineva professionaalse taustaga projektimeeskond, kuhu kuuluvad
liikmed väga erineva majandusstruktuuriga riikidest. Meeskonna ülesanne on tagada projekti pikaajaline
edu ning saavutada tegevuse kõige kõrgem võimalik kvaliteet. Selle meeskonna kokkupanekul peeti väga
tähtsaks partnerite kaasamist ülalmainitud äärealadelt. Projekti meeskond koosneb järgmistest liikmetest:
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Stüüria Ettevõtluse Edendamise Agentuur SFG Austriast ja Take Techi “leiutaja” tegutseb juhtpartnerina ja
ning vastutab projekti juhtimise ja koordineerimise eest. Kuna tal on täita aktiivne roll peaaegu kõikides
valdkondades, garanteerib SFG projekti sujuva kulgemise ja võimalikult parimad tulemused.

Stüüria Majandusselts (STVG) Austriast teeb tihedat koostööd SFG-ga ning on viinud ellu arvukalt Take
Techi meetodeid. Stüüria Majandusseltsil on suur pedagoogika ekspertide personal ning seetõttu vastutab
ta põhiliselt õppematerjalide koostamise eest.

Veneto Kaubanduskodade Liidul (EIC) Itaaliast on lai võrgustik Itaalia majanduses. Võimekus avada Itaalia
ettevõtete uksi ja kergendada nendega edukat koostööd teeb EIC-st Take Techile väärtusliku partneri.

Sama kehtib ka Bulgaaria Dobrichi Kaubandus- ja Tööstuskoja (CCI Dobrich) kohta, kuid lisaks sidemetele
Bulgaaria majandusega on CCI Dobrichis tunnustatud turunduseksperte, kes oma teadmisi projektis
kasutavad.
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Kesk-Transdanubia Regionaalne Innovatsiooniagentuur (KDRIU) on piirkondlik organisatsioon Ungarist,
mis tegeleb peamiselt majandusarengu edendamisega. Oma suure teadmistepagasiga toob ta projekti
koolitajate koolitajad.

Kalamata noortekeskus on Kreeka noorteorganisatsiooni K.A.N.E peamine projekt. Tema tugevus on hea
noorte inimeste, nende igapäevase elu ja tegemiste tundmine. Seetõttu on K.A.N.E.- il projektis tähtis roll
ning tema vastutada on eelkõige "Take Tech koolides".

Junior Achievement EESTI (JA) on Eesti organisatsioon, mis pakub õpetajatele erinevaid koolitusi.
Keskendudes õpetajatele, pakub JA Eesti “Take Techi kolmnurgale” – õpilased, ettevõtted ja õpetajad kolmanda haara ning kindlustab sellega projekti metoodilise terviklikkuse.
Kokkuvõtlikult võib öelda, et projekti meeskond koosneb kõikide asjassepuutuvate valdkondade – noorte
inimeste, koolide ja majanduse – partneritest, kes ühendavad oma jõupingutused, et saavutada
võimalikult parim tulemus ning levitada Take Techi filosoofiat ja meetodeid, et kindlustada projekti
pikaajaline edu ja projekti tulemuste jätkuv kasutamine vähemalt regionaalsel ja riiklikul tasemel.
Üldiselt keskendub EL projekt Take Tech kahele peamisele aspektile:
a) Edasine praeguste Take Tech moodulite arendamine kindlates valdkondades
b) Take Tech metodoloogia viimine partnerriikidesse
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a) Edasine Take Techi arendamine
EL projekti osana töötatakse välja, lisaks praegusele üldisele projektiinformatsioonile, kaks eraldi moodulit
"Take Tech koolides" ja "Take Tech ettevõtetes". Need põhinevad olemasolevatel töödokumentidel, mida
laiendavad mitmed vahendid ja meetodid ning mis lõpuks koondatakse kaheks käsiraamatuks, mis saavad
aluseks tegelikule teadmiste ülekandmisele.
b) Take Tech metodoloogia ülekandmine
Kogu projekti tuum ja põhieesmärk on viia olemasolev metodoloogia järgmistesse partnerriikidesse:
Bulgaariasse, Eestisse, Kreekasse, Itaaliasse ja Ungarisse. Selleks töötatakse välja keskne koolitajate
koolitamise programm. Mis kõige tähtsam, kõik koolitus- ja õppematerjalid nii koolide kui ka ettevõtete
jaoks tehakse partnerriikidele kättesaadavaks kõikides keeltes. Järelikult saab partnerriikides viia kursusi
läbi riiklikul tasemel, kandes Take Techi filosoofia üle teistesse Euroopa regioonidesse.

Kokkuvõtlikult, EL projekt Take Tech taotleb jätkusuutliku Euroopa majanduse tugevdamise eesmärki,
andes kõikidele ettevõtetele ligipääsu kõige sobivamatele töötajatele tulevikus.
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Projekti Take Tech teabe levitamine
Kuna Take Tech töötab algselt isiklike kontaktide baasil, on oluline levitada seda võimalikult laialt
erinevate sihtrühmade seas. Siin on kõige tähtsam sihtrühm õpilased, õpetajad ja ettevõtted. Seetõttu on
meetodi efektiivseks levitamiseks vaja mitmesuguseid meediavahendeid ning sellele aspektile peab
pöörama projekti meeskond eraldi tähelepanu.
- Take Tech internetis
Kodulehega www.take-tech.eu on loodud platvorm, mis annab teavet Take Techi sisu ja eesmärkide kohta
ning pakub abi projektis osalejatele. See on tõlgitud kõikidesse partnerriikide keeltesse, tal on oma
mahalaadimise ala ning ta sisaldab riikide partnerite tähtsaid kontakte.
-

Take Techi film

Take Techi filmi saab vaadata kodulehe mahalaadimise alal ning annab informatsiooni projekti ja selle
eesmärkide kohta. Seda saab kasutada õppeotstarbel inspireeriva avavideona, et peatükke õpetada, või
Take Techi üritustel ja koolitustel ning seminaridel ja töötubades.

-

Take Techi infovoldik

Kõikide sihtrühmadeni jõudmiseks on ka infovoldikud tõlgitud kõikide partnerriikide keeltesse. Voldik
sisaldab projekti üldinformatsiooni, selle eesmärke ja riigi partnerite kontakte.
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-

Take Techi üritused

Kogu projektiaja jooksul ning pärast selle lõppu esitletakse Take Techi erinevatel üritustel, et teha haridusja majandusmaastik tuttavaks projekti eesmärkide ja sisuga ning tõsta teadlikkust projekti vajalikkuse
suhtes. Seetõttu on esitlused kättesaadavad kõikide partnerite keeltes.

-

Take Tech

Projekti

jooksul

Facebook’is
loodi

Austria

Facebook’I

koduleht

http://facebook.com/sfg.taketech, kus koolid said ennast esitleda
ning kasutajad said panna üles kommentaare ning saada
informatsiooni Take Tech ettevõtete kohta. Facebooki lehte saab
kasutada ka õpilaste ettevalmistamisel ettevõtete külastamiseks.
Veelgi enam, ettevõtted saavad võimaluse ennast õpilastele
tutvustada tulevaste atraktiivsete tööandjatena, kes pakuvad
suurepäraseid karjääri- ja koolitusvõimalusi.

Kontaktisik

Mag. Susanne Reiber

E-post: susanne.reiber@sfg.at
Telefon: +43/316/7093-211
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