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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.

Forrás: http://www.sfg.at
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Szolgáltatások a vállalatok számára
A Taket Tech segítségével a vállalatok eldönthetik, hogy a diákság mely csoportjának szeretnék
megmutatni a cég profilját és működését, és hogy milyen programokkal lehet felhívni a figyelmüket.
A programok szervezése során a kivetkező szabályokat kell alkalmazni.
-

A fantáziának semmi nem szabhat határt

-

A szervezet szabad kezet kap

Forrás: http://www.sfg.at

A Take Tach a következő szolgáltatásokkal áll a vállalatok rendelkezésére az előkészületekben, a
végrehajtásban és az eredmények megfigyelése során
-

Személyes segítségnyújtás a vállalatlátogatásra való felkészülésben

-

Alapfokú workshop: “Célcsoport: diákok – hogyan szervezzünk minél izgalmasabb
vállalatlátogatásokat”

-

Felsőfokú workshop a legújabb tippekkel, tapasztalatokkal és ötletekkel a vállalatok számára

-

Networking találkozók tanárokkal az ötletcsere és kapcsolattartás céljából

-

Munkaanyag összeállítása a diákok számára a vállalatról
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Információk a dokumentum használatához
A vállalatlátogatások rendkívül nagy élményként és motivációként szolgálhatnak mind a diákok, mind
pedig a tanárok és a munkaadók számára. A munkaadók más oldalról láthatják saját
tevékenységeiket azáltal, hogy fiataloknak mutatják be azt és a diákoknak lehetőségük nyílik feltenni
a kérdéseiket a jövőjükkel kapcsolatban. Egy vállalatlátogatás azonban csak akkor lehet eredményes
és sikeres, ha érdekes és fenntartja a diákok érdeklődését.
Akkor élvezetes, ha motiváltak és aktívan részt vesznek a látogatás során, kommunikálnak és
kérdeznek, elmondják a véleményüket, ötleteiket. Ahhoz, hogy elérjük mindezt, fontos, hogy más
résztvevővel és magukkal az alkalmazottakkal is kapcsolatba kerüljenek és nem szabad figyelmen
kívül hagyni a csoport létszámát és összetételét. Ez a kézikönyv azért készült el, hogy számos
módszer segítségével hozzájáruljon egy sikeres és élvezetes, a diákok számára feledhetetlen
élménnyel szolgáló vállalatlátogatás megszervezésében.
A fiatalság általában nem tartja érdekfeszítőnek, ha prezentációk, meghallgatások közben csak ülni
kell és hallgatni. Ahhoz, hogy érdekeltté tegyük őket valamilyen módon élményt kell nyújtani
számukra. A lelkesedést akkor lehet elérni, ha tapasztalatot szereznek, ha új emberekkel
ismerkednek meg és kipróbálhatnak különböző dolgokat, gépeket.
A sikeres vállalatlátogatás titka:
-

Közel kell hozni a diákokat és a dolgozókat egymáshoz, hagyni kell a dolgozókat is érvényesülni és
szerepet vállalni. Sokszor büszkén beszélnek a munkájukról és szívesen vesznek részt efféle
kezdeményezésekben.
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-

Biztosítani kell a megfelelő információk rendelkezésre állását, gyakorlati és elméleti kérdésekre is
tudni kell válaszolni és a fiatalok lehetőségiről is határozott képet kell festeni.

-

Alaposan meg kell tervezni és elő kell készíteni a céglátogatást, számos gyakorlatias és aktív
tevékenységgel.

-

Élvezni kell magát a készülődést és a vállalattátogatást is.

Fontos, hogy a nyílt napok akkor a legsikeresebbek, ha a diákok meg tudják fogalmazni a kérdéseiket
és fel is merik tenni azokat. Ebből kiindulva az alapos felkészülés kulcsfontosságú. Nagy segítséget
jelenthet a megfelelő iskola, a megfelelő korcsoport kiválasztása, valamint a tanárokkal való előzetes
egyeztetések magáról a látogatásról, annak tartalmáról melyet a tanárok már előzőleg megtárgyaltak
az osztályokban. Kiemelkedő fontosságú ezen kívül a csoport mérete, se túl nagy, se túl kicsi ne
legyen. A kézikönyv első része az előkészületekben, megvalósításban és az eredményesség
mérésében segít, a második része pedig az eredményes kimenetelű, érdekfeszítő és izgalmas
vállaltlátogatás megszervezésében.
Sok sikert és eredményes felkészülést kívánunk!
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A vállalatlátogatások előkészítése
A következő fejezetben, több lépésben számos kérdéssel segítünk az előkészületekben. Csak akkor
tud a vállalat megfelelő jelentkezők közül válogatni egy adott pozícióra, ha a célcsoportját és annak
szükségleteit helyezi előtérbe.
1. Lépés: Az alapvető kérdések tisztázása
A következő kérdéseket kell tisztázni a vállalatlátogatás megszervezése előtt, a szervezésben
résztvevőkkel együtt.
-

Mit szeretnénk elérni a Take Tech-el?

-

Milyen üzenetet szeretnénk közvetíteni a hallgatók felé?

-

Milyen problémákkal küzd a vállalat?

-

Mi az, amiben a vállalat kiemelkedő és mit tud nyújtani a munkavállalóknak?

2. lépés: Mi a jelentősége a vállalatlátogatásnak a saját cégünk szempontjából?
Miután az alapvető kérdések tisztásásra kerültek, a következőket kell megválaszolni:
-

Mit szeretnék az adott vállaltlátogatással elérni?

-

Hogyan fordíthatjuk hasznunkra az elért eredményeket?

-

Kinek ajánlatos részt venni benne? (menedzsment, marketing, csoportvezetők, stb.)?

-

Milyen forrásokat tudunk a vállalatlátogatás számára bocsájtani (idő, pénz, stb.)?

-

Mely célcsoportok kerülnek középpontba? Melyik a vállalat számára leginkább releváns?

3. Lépés: A célcsoportokkal kapcsolatos kérdések
A következő kérdéseket kell tisztázni a célcsoportokat tekintve.
-

Mely iskolákat szeretnénk meghívni?

-

Milyen típusú iskolákról van szó?

-

Milyen korú diákokat szeretnének meghívni?

-

Mik az elvárásaik és kívánságaik a diákoknak és tanároknak?

-

Vannak-e már esetleg korábbi tapasztalatai a diákoknak (gyakorlati, technikai ismeretek)? Mit
várhatunk tőlük?
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-

Mekkora méretű csoportok az ideálisak?

-

Kik a kapcsolattartó személyek az iskolákban? Kapcsolatba lehet-e lépni velük előzetes
információk, egyeztetések céljából?

-

Hogyan lehet a kapcsolatot ápolni a tanárokkal és diákjaikkal?

-

Hogyan, mire tudják a vállalatlátogatáson szerzett ismereteket és tapasztalatokat hasznosítani a
diákok?

4. Lépés: Figyelemfelhívás
A vállalatoknak célszerű egy rövid, lényegre törő bemutatkozó levéllel felvenni a kapcsolatot az
iskolákkal.
-

Megfelelő, figyelemkeltő, képekkel tűzdelt levél legyen

-

Használjunk tegező formát

-

Lényegre törő legyen, a program rövid, tömör bemutatásával

-

Adjunk információt a cégről is

5. Lépés: Előkészületek
Alapos felkészüléssel hosszú távú sikereket lehet elérni.
-

Fel kell venni a kapcsolatot azzal a tanárral, aki az iskolában felelős lehet az efféle
kezdeményezések esetén. Tisztába kell lenni a diákok és az iskola elvárásaival és magával a
programmal is. Ha lehetséges, olyan ismereteket is foglaljunk bele a vállalatlátogatásba, amiről
már tanulhattak a gyerekek. Ezek érdekeltebbé tehetik őket.

-

Minden résztvevő alkalmazottat tájékoztatni kell a saját feladatáról, szerepéről és magáról a
programról. Minden háttér információt meg kell adni számukra.

-

A csoport fogadására megfelelő termet kell keresni és berendezni. Figyelni kell a megfelelő
méretre, a székek elrendezésére (kör alakban, az asztalokat a falhoz közel, csapatmunka esetére),
prezentációs eszközök biztosítására, stb.

-

Meg kell bizonyosodni arról, hogy a vállalatlátogatáshoz minden eszköz a rendelkezésre áll.

-

Biztosítani kell ismertetőket, szóróanyagokat a vállalatról, pl.: prezentációk, filmek, fényképek,
termékek stb.
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Fontos!
-

A vendégeket tájékoztatni kell a biztonsági előírásokról és óvintézkedésekről .

-

Ha szükséges, biztosítani kell védőöltözéket is.

-

Lehetséges fényképek és video készítése a vállalatlátogatásról, amihez a résztvevők beleegyezése
is szükséges.
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A vállalatlátogatás menete
A következőkben egy részletes programtervet találnak a vállalatlátogatáshoz. Amikor belefognak a
vállalatlátogatás szervezésébe, fontos, hogy a program és annak menete részletesen ki legyen
dolgozva. Fontos a határozott fellépés, a megfelelő felkészültség és a jól felépített prezentációk,
mivel ezekkel fel lehet vonni a fiatal hallgatóság figyelmét.
A vállalatlátogatás kezdetén a diákok mindig megszeppenve állnak az ajtóban, ezért akkor célszerű a
vállalat rövid bemutatásával kezdeni. Ezt követően a figyelemfelkeltés céljából olyan információkat
vagy történeteket kell mondani, melyek segít levetkőztetni a gátlásaikat. Olyan ez, mint egy film,
aminek a kezdeti stádium a felvezető rész, majd jön a bonyodalom, ahol az izgalom a tetőfokára hág,
majd pedig lezárul és lenyugszik a történet.

Page 10

A vállalatlátogatás programja

Vendégek köszöntése, előadóterembe kísérése
Pozitív hangulatot kell teremteni

A vállalat bemutatása, rövid prezentáció, történetek, termékek bemutatása.
Bizalom megteremtése

A diákok vállalatlátogatással kapcsolatos elvárásainak, korábbi tapasztalataik feltérképezése
Közelebbi kapcsolat kialakítása

Az intézményen belül látogatásra való felkészítés: csoportok kialakítása, célok, elvárások
megfogalmazása
A részvétel biztosítása és maximalizálása

Az intézményen belüli látogatás: Játékos feladatok, kérdések a diákok felé, kérdések a dolgozók felé,
fényképek, videók készítése
A részvétel elősegítése

A látogatáson történtek megbeszélése: tapasztalatok, vélemények megbeszélése, megosztása,
csapatjátékok
A jövőkép előtérbe helyezése

Vége: A kapcsolattartás kezdeményezése, visszajelzések gyűjtése, papírmunka
Az esemény lezárása
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Példa a vállalatlátogatás programjára
Idő
9:00

Tevékenység

Megjegyzés

A csoport fogadása, ha szükséges, papírok kitöltése,
biztonsági intézkedések elvégzése, majd üdvözlés a
kiválasztott teremben.

9:10

A Take Tech és a napi program bemutatása

Prezentáció a Take Tech-ről (pl.:
kivetítő, tábla)

9:15

Érdeklődjenek a csoporttól, hogy mit vár a

Lehetséges eszközök:

vállaltlátogatástól

csoportmunka, kis szókártyák
használata, stb.

Cél: Éreztessük a diákokkal, hogy most ők vannak a
középpontba, az ő véleményük és érdekeik
számítanak
9:30



Vázolja fel a cég történetét: Mivel foglalkozik,
hogyan fejlődött az elmúlt években?

Fontos: Kérdésekkel,



Milyen pozíciókat, munkalehetőségeket kínál?

lehet fenntartani a diákok



Mitől különleges a vállalat?
Termékek gyártása esetén, maguknak az
előállított termékeknek a bemutatása

prezentációval, interaktív módon

érdeklődését. Ki kell hangsúlyozni,
hogy a vállalatlátogatás számukra
egy lehetőség. (el kell érni, hogy a
cégnél akarjanak dolgozni).

Cél: Bemutatni a cég működését, politikáját, termékeit

Amennyiben lehetséges, az

és a lehetséges, betölthető állásokat és lehetőségeket

alkalmazottakat is be kell vonni,

a diákok számára.

hogy elmondhassák saját pozitív
élményeiket.

10:00

Rövid szünet

10:15

Látogatás előtt még:

Kis csoportokban jobban fel lehet

Pár kérdést fel lehet tenni a diákoknak, melyre a

kelteni és fenn is lehet tartani az

választ a látgatás során kapnak.

érdeklődést, és így az egyének is
könnyebben bevonhatók a
tevékenységbe, aktívabbak
lesznek.
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Idő
10:30

Tevékenység
Túra a vállalaton keresztül

A diákok korától és a csoport

Különböző lehetőségek vannak:

nagyságától függhet, hogy mely



Egyszerű körbevezetés az épületen belül (ez
unalmas lehet)

opciót választják a cégek. Fontos,

Egy speciális szakterülethez tartozó terület
látogatása: az alkalmazottak egy-egy kisebb
csoport körbevezetéséért lehet felelősek, és
mesélhetnek saját feladataikról, tapasztalataikról.

hatékonyan használják fel, az



11:30

Megjegyzés



Az egyes kisebb csoportok rotálnak, egyik
állomásról mennek a másikra, egymást felváltva.



A látogatás előtt több kérdést teszünk fel a diákok
számára, és a feladatuk, hogy megkeressék rá a
válaszokat, melyeket a vállalat különböző
részlegében találnak.

hogy a rendelkezésre álló időt

alkalmazottakat is bevonva.

A látogatás alatt hallottak és tapasztaltak

Figyelni kell arra, hogy lehetőleg

megbeszélése:

mindenki aktívan részt vegyen a

Akár a diákok egymás közt, a csoportok

látogatáson.

összekeverésével, akár a tanárokkal és a vezetővel.
Beszélhetnek arról, hogy mi az, ami kifejezetten
érdekes vagy megdöbbentő volt számukra.
12:00

A tapasztalatok prezentálása:


Különböző prezentációk megtartása lehetséges:
pl.: ének, versike, képek, rajzok stb.



A prezentáció bármely formában elkészíthető.

Több fajta prezentáció lehetséges.
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Idő
12:30

Tevékenység
Befejezés:

Megjegyzés
Fontos, hogy maradandó és
meghatározó élménnyel térjenek



Az iskolában zajló után követés lehetőségeinek
megbeszélése



Hogyan jut el az információ az iskolából a
vállalathoz?



Hogyan maradnak kapcsolatban a diákok a
cégekkel?



Visszacsatolások, vélemények meghallgatása
(labdadobálás módszere)



Céggel kapcsolatos kisebb ajándékok vagy
ismertetőanyagok átadása



Elköszönés

haza a diákok.
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Módszertan
A következőkben módszereket és rövid útmutatást nyújtunk segítség képen a vállalatlátogatás
megszervezéséhez. A legfontosabb a testhezálló módszereket választása, amelyek használata nem
okoz nehézséget. Ki kell dolgozni a vállalatlátogatás menetét oly módon, hogy könnyen követhető és
memorizálható legyen. Egy idő után az ember gyakorlottabbá válik és a rögtönzés is könnyedén fog
menni.
A programnak eleget kell tennie a különböző igényeknek, kéréseknek és mind emellett lehetőséget
kell teremteni az aktív részvételre, figyelemfelkeltésre, a kérdések feltevésére és megválaszolására. A
legjobb módszer, ha többféle módon próbálunk hatni az érzékszervekre:

A tanulók fajtái

Forrás: http://blog.collegenetwork.com
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Előkészületek
1) Szülők bevonása
Az előkészületek során a szülők bevonása kulcsfontosságú lehet, mivel a fiatalok életében
meghatározó szereplők, még rájuk támaszkodnak, bíznak bennük és számít a véleményük

a

döntéshozások során. Ha elnyeritek a szülők támogatását, máris egy nagy lépést tettetek előre. A
szülők bevonásával kapcsolatban a következőket kell szem előtt tartan:

Hasznos ötletek:
1. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a szülők dolgoznak, tehát sok esetben inkább délután vagy
szombaton érdemes tartani a vállalatlátogatásokat.
2. Célszerű a szülőket hasznos információkkal és promóciós anyagokkal ellátni a
vállalatlátogatás előtt.
3. A vállalatlátogatás alkalmával a szülőknek célzott információkat (statisztikák,
karrierlehetőségek, életszínvonal stb.) külön teremben prezentálják.
4. Ki kell hangsúlyozni, hogy miért fontos követni egy meghatározott, kitűzött karrierútvonalat,
és el kell mondani, hogy milyen iskolák és végzettségek kellenek ahhoz, hogy a vállalatnál
lévő munkahelyeket betöltsék.
5. Ismertessék meg a szülőkkel a vállalat honlapját, mutassák meg nekik, hogy hol találnak
hasznos információkat és álláslehetőségeket.
6. Ha van hírlevele a cégnek, adják meg a lehetőséget a szülőknek, hogy feliratkozzanak rá,
hiszen annak segítségével naprakészek lehetnek a cég mindennapi tevékenységeivel és
lehetőségeivel kapcsolatban.

2) "Szülői levél"
A "Szülői levél" egy hasznos eszköz a vállalat számára, hogy meggyőzze a szülőket arról, hogy a
jövőben, akár a saját gyermekük számára is munkahelyet tud biztosítani. Mindezt különböző
információs csomaggal lehet gazdagítani. A levelet küldjék az iskolának, hogy a szülők előzetesen
legyen tájékoztatva a vállalatról és a látogatásról. A következőkben egy példa meghívó látható.
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Vállalat logója
Take Tech Nyílt nap a “vállalat neve”-nél!
Nyissák ki gyermekeik számára a jövő kapuját!



Tudta Ön, hogy országunk hiányt szenved a szakképzett munkaerők számát tekintve,
elsősorban műszaki és tudományos területeken?
Tudta Ön, hogy ez Európa szere problémát jelent?

A műszaki és tudományos területeken működő vállalatok nagy része szakképzett, megfelelő
végzettséggel rendelkező jelentkezőket keres. A Take Tech kezdeményezés céljaként, a CÉG NEVE
megnyitja egy napra a kapuit a diákok számára, hogy bemutassa tevékenységét, működési területét.
Kérem, jöjjön el és tekintse meg a “Vállalat Neve” nyújtotta lehetőségeket, vegyen részt egy
interaktív eszmecserében és bizonyosodjon meg arról, hogy gyermeke hasznos döntést fog hozni a
jövőjére nézve a pályaválasztás során.

Mi az a Take Tech?
A Take Tech egy olyan kezdeményezés, mely megpróbálja felhívni a diákok figyelmét a műszaki és
tudományos területek szakmáira. A program számos eszközzel próbál hozzájárulni az iskolák és a
vállalatok közötti eredményes és hosszú távú együttműködés elősegítéséhez.
Az ötlet, mely a Take Tech mögött rejlik azért született meg, hogy az oktatás és az ipar ne egymástól
elkülönülten működjön, hanem egymással kooperálva, egymást segítve.

Nyílt Nap





Információ a diákok és szülők számára
Interaktív eszmecsere
Prezentációk
Karrier tanácsadás

A Nyílt nap egy nem mindennapi betekintést nyújt a “Vállalat Neve” életébe, tevékenyégébe,
munkafolyamataiba és segít a diákoknak meghozni a jövőjüket, karrierjüket meghatározó döntést.
dátum

--------------------------------Igazgató

--------------------------------Szülő
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Kezdetek
Az első benyomás nagyon fontos a sikeres kezdéshez, mivel ez meghatározza a továbbiakban a
közönség figyelmét és azt, hogy sikerül-e fenntartani a diákok figyelmét és érdeklődését vagy sem.
Ebből kifolyólag figyelni kell a prezentálások, előadások legapróbb részleteire is. Egy 16 és egy 12
éves lánykának más az érdeklődési köre, ezért a megjelenésnek, hangmének és az előadásmódnak
illeszkednie kell a célsporthoz.
Íme, néhány egyszerű, de hasznos tipp:
Dokumentumok
Több módja van annak, hogy dokumentáljuk a nyíltnapon történteket. Az egyes csoportfeladatok
után, az eredményeket felszögelhetjük a falra, ezáltal vizuálisan is megmarad a diákok számára.
Ugyanakkor képek és videók is készíthetőek.
Történetek
Ha történeteket mesélnek a cégről, alkalmazottakról, sokszor pozitív, élénk képet adhat a vállalat
életéről. Az elvont információk nehezebben memorizálódnak, és könnyebben felejtődnek, vagyis
érdemes minél több történetet mesélni a prezentációk során (cégalapítás története, a tulajdonos
személyisége, értékes helyzeteket a múltból stb.).
Kérdések
A kérdező kezében van a kulcs! Ez az elv nagy általánosságban is igaz. Fel kell tenni annyi nyitott
kérdést, amennyit csak lehetséges (miért, ki, hol stb.) Ezen kérdések gondolkodásra, válaszra,
részvételre sarkallják a hallgatóságot. Ez a stratégia segít, hogy fenntartsuk az érdeklődést, és hogy
szigorúan tartsuk magunkat a lényeghez, a témához, és hogy tudják a diákok, hogy mit várunk el
tőlük a nyílt nap során.
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1) "Hangulatmérő"

Időtartam:

max. 20 perc

Kor:

Anyagok:

3 különböző kártya, rajtuk az ‘1’, ‘5’ és ‘10’-es számmal

Kezdéshez:

A résztvevők egy körben állnak.

bármely

Növekvő sorrendben rakják, egymás mellé a körben a kártyákat majd
kérdezzék meg, hogy hogyan érzik magukat a diákok. Nekik válaszul
választani kell egy számot és oda kell állni. ‘1’-es jelenti, hogy egyáltalán
Folyamat:

nem érdekli a dolog, a ‘10’-es pedig, hogy lelkes az illető. Miután mindenki
megtalálta a helyét, meg kell kérdezni, hogy miért azt a számot
választotta. A játék során bármilyen kérdés feltehető, például, hogy ki mit
tud a cégről stb. és a számok is variálhatóak.

Mindenki aktív már a kezdetektől fogva és a kommunikációs nehézségeket
Eredmény:

is interaktív módon legyőzhetőek. A csoporton belüli különbségek is
fellelhetőek, sok esetben azt is látni, hogy mennyire zárkózottak a fiatalok
és mindenre csak egyforma választ adnak.
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2) "Gyors randi"

Időtartam:

kb. 10 perc

Anyagok:

Papírlapok jegyzetelésre

Kezdéshez szükséges
anyagok:

Kor:

12 +

Egy terem tele székekkel

Első lépés:
Kérjék meg a diákokat, hogy alkossanak lehetőleg olyan párt, melyek tagjai
a hétköznapokban nincsenek közeli kapcsolatban egymással. Tegyék fel a
kérdést, hogy mit várnak a nyílt naptól, vagy, hogy mi az, ami különösen
Folyamat:

érdekli őket. 2 perc után új párok szerveződnek. A csoport méretét
tekintve többször is megismétlődhetnek a helycserék. A válaszokat
mindenki a saját kártyájára írhatja le.
2. lépés:
A résztvevők prezentálják a véleményeket, válaszokat amik a kártyára
kerültek.

A diákok aktívak lesznek és kapcsolatba kerülnek egymással. A játék pedig
Eredmény:

segít kialakítani egy közelebbi kapcsolatot és megmutatja, hogy milyen
hangulatban vannak a diákok.
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3) A program prezentálása

Időtartam:

Anyagok:

Kezdéshez szükséges
anyagok:

Folyamat:

Eredmény:

max. 40 perc

Kor:

bármely

Előre elkészített flip chart mutatja a programot (egyszerű, jól
felépített)

A diákok figyelme feltétlenül szükséges

Mutassuk be a programot, részletezzük a csoportmunkák helyét, menetét,
a szüneteket és közöljük velük a szabályokat (mobiltelefon, cigaretta).

Bizalom, eredményesség
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4) ___________________________ (Saját ötletek)

Időtartam:

Kor:

Anyagok:

Kezdéshez:

Folyamat:

Eredmény:
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Csapatmunka
A diákok figyelmének ébren tartása rengetek energiát vesz igénybe, ahogy ezt már a korábbiakban is
hangsúlyoztuk. Külön odafigyelést igényel a diákok személyisége és szociális helyzetük. Az alábbi
módszerek segíthetnek abban, hogy a résztvevők aktivizálásában, a különböző egyének
megismerésében. Nem az összes oktatási módszert mutatjuk be, hanem csak párat ízelítőképpen.

1) Csapatmunka

Időtartam:

Anyagok:

Kezdéshez:

Bevezetés: 10 perc
Munka: 20 perc

Kor:

Bármely

A már használt prezentációs eszközök (flipchart, PowerPoint,
stb.)

A csapat kisebb csoportokba szerveződik (max. 5-6 személy).

Használja a prezentációs eszközöket és magyarázza el, hogy mi a feladat,
milyen eredményt vár és mennyi idő van rá. (pl.: a válaszokat papírra írják
le) Idő: 5 perc
Folyamat:

Szabadon kialakított csoportok. Idő: 5 perc
Csoportról csoportra járva le kell ellenőrizni, hogy megértették-e a
hallottakat.
Idő: 20 perc.

Eredmény:

Ennek a módszernek a segítségével a gyerekek könnyedén mondják el
egymásnak a véleményüket, nincsenek feszélyezve a csoporton belül.
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2) Ötletgyűjtés

Időtartam:

Max. 60 perc

Anyagok:

Pin board, poszter papírok, filcek

Kezdés:

Kor:

12+

A diákok kisebb csoportokra vannak osztva (max. 5 személy). Minden
egyes csoportnak ki kell nevezni egy szóvivőt.

A csoportnak posztereket kell készíteniük, képekkel, kise szövegekkel, a
megadott, nyílt napon hallott témák egyikével kapcsolatban. Ha készen
Folyamat:

vannak, egyel tovább lépnek, a következő csoport poszteréhez és a szóvivő
megpróbálja elmagyarázni azt,a mit a poszteren lát.
Javasoljuk, hogy legyen meghatározva az az idő, amíg dolgoznak és
prezentálnak majd pedig a következő állomásra mennek.

Csapatmunka.
Eredmény:

A diákoknak lehetőségük nyílik másnak is megmutatni mit láttak, tanultak
és mások előtt kiállhatnak, szerepelhetnek. Ez a módszer jó lehetőség az
ötletek és visszacsatolások meghallgatására.
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3) MaxMix

Időtartam:

Anyagok:

Kezdés:

A résztvevők korától

Kor:

számít

bármely

-

A diákok több kisebb csoportba rendeződnek, majd újra és újra
szerveződnek minden egyes feladat után.

A megadott, nyílt napon hallott témák egyikével kapcsolatban a csoporton
belül
Foylamat

prezentációt,

posztert

kell

készíteniük.

Ezt

követően

újraformálódnak, de úgy, hogy a tagoknak nem szabad azonos csoportból
származniuk. Az új csoportban mindenki beszámol az eredeti csoportjának
témájáról, véleményéről, az elkészült anyagokról.

A diákok különböző véleményeket hallgathatnak meg ugyanarról a
Eredmény:

témáról, szélesebb körben tájékozódhatnak és ugyanolyan szintű tudást
szerezhetnek.
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4) Suttogás

Időtartam:

5-10 perc

Anyagok:

Általában nem szükséges, esetleg jegyzeteléshez

Kezdéshez:

A székek kör alakban vannak elrendezve

Kor:

bármely

Ezt a nap folyamán bármikor lehet játszani. Egy kérdéssel kell megindítani
a beszélgetést, majd ha egyvalaki megválaszolta a tőle jobbra ülőtől feltesz
Folyamat:

egy kérdést, aki megválaszolja. Majd a válaszadó a tőle jobbra ülőtől
kérdez valamit a projekttel kapcsolatban, a jobbra ülő válaszol rá, majd
felteszi a kérdését a tőle jobbra ülőnek. És így tovább...

Egy prezentáció után lehetőséget ad ez a játék, hogy csoportosan
Eredmények:

megbeszéljék, megtárgyalják az adott témát, amely szintén segít abban,
hogy szélesebb körben legyenek informáltak a diákok.
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5) ___________________________ (saját ötletek)

Időtartam:

Kor:

Anyagok:

Kezdéshez:

Folyamat:

Eredmények:
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Néhány tipp ráadásképpen a nyílt naphoz
Alapvetően egy vállalatlátogatás úgy néz ki, hogy a csoport végigsétál a cég különböző részlegein,
miközben a csoportvezető előadást tart a látottakról. Sok esetben a munkazajtól csak a résztvevők kis
számához jut el az információ. Ez a fajta cégbemutatás nem az egyetlen módja egy látogatásnak,
lehetőségek tárháza áll rendelkezésünkre, hogy élvezetessé és emlékezetessé tegyünk egy
vállalatlátogatást.

A diákok például végezhetnek különböző méréseket, különböző minőség

ellenőrzéseket egy adott terméken. Számos lényegtelennek tűnő dolog segíthet:
-

Az alkalmazottak valamelyike vezeti a csoportot. Ez közvetlenebb légkört hozhat létre

-

Kis csoportokra lehet a diákokat bontatni, és mindegyik egy speciális részt, folyamatot vizsgál a
cégben.

-

A diákok interjút készíthetnek valamelyik dolgozóval, melyre előzetesen felkészülnek (munkakör,
felelősség, tanulmányok stb.)

-

A diákoknak egy kvízt is rendezhetnek, amely során a céggel, munkagépekkel kapcsolatos
kérdésekre kell válaszolni.

Játékok
A játékok segíthetnek, hogy egy kicsit élénkebbé tegyük a diákokat, de egy adott téma megértéséhez
is segítségül szolgálhat. Az alábbiakban egy ilyen játékot mutatunk be.
"Együttműködéses szkander"
A résztvevők egymással szemben ülnek úgy, hogy a térdük majdnem összeér.
A jobb könyökét mindenki ráteszi a jobb térdére és megfogja a mellette ülő kezét, ahogy a
szkanderben. Ezt követően a feladat az, hogy a másik kezét a lehető leggyorsabban az ellenfél bal
térdéig nyomja le. Természetesen minden résztvevőnek a lehető legnagyobb erővel kell a másik
kezét feszítenie. Hamarosan kiderül, hogy a cél elérése sokkal könnyebb lehet, ha az erőkifejtés
közben engedünk a másiknak.
Ez a játék példaként szolgálhat arra, hogy megmutass amilyen fontos az együttműködés.
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A nyílt nap vége/visszacsatolás
Fontos, hogy a céglátogatás a visszacsatolások mérésével végződjön. Vannak helyzetek, amikor nem
ajálnlott rögtön a nap végén, mivel kimerültek lehetnek a résztvevők. Meg kell kérdezni tőlük, hogy
mi tetszett nekik a legjobban és mi nem, de arra is ügyelni kell, hogy a valódi é ne egymás
véleményét mondják el. Ezért két módszert ajánlunk a figyelmébe!
Web-alapú kérdőívek kitöltésével az egyik leg reálisabb eredményt lehet kapni. Egy informatikai
szakember könnyen létre tud hozni egy ilyet és az eredményeket grafikailag is könnyű ábrázolni és
prezentálni a látogatóknak.
Papír alapon is lehetséges a kérdőívezés, ez esetben célszerű a tanároknak odaadni, aki pár nappal a
vállalatlátogatás után tölteti ki velük az iskolában. Hatásos lehet, ha még a cégtől is érkezik valaki arra
az időre, amíg a gyerekek kitöltik a kérdőívet. Így talán még komolyabb válaszokat lehet kapni.
A következőkben egy Take Tech-hez kapcsolódó, kifejtős és feleletválasztós példa kérdőív látható,
mely igen hasznos lehet a vélemények felmérésére. A kérdőív használatát mindenképpen ajánljuk.

Take Tech – Elégedettségi kérdőív diákoknak
Kérlek, szánj pár percet a kérdőív kitöltésére.

Milyen iskolába jársz? _________________________________________________________
Mikor születtél? _________________

Melyik céget látogattátok
meg?_________________________________________________________
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Milyen munkákat ismertétek meg a Take Tech által?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Tudod már, hogy milyen területen szeretnél dolgozni?
Igen



Nem



Még nem döntöttem el 

Ha igen, milyen terület érdekel?
___________________________________________________________________

Befolyásolt a Take Tech valamilyen mértékben a pályaválasztással, kapcsolatos döntéseiddel
kapcsolatban?
Igen



Nem
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Ha igen, akkor miben változtak az elképzeléseid?


A tanulható szakmák, munkalehetőségek, amelyeket a nyíltnapon ismertem meg, újak voltak a
számomra.



A Take Tech segítségével megismerkedtem azokkal a szakmákkal, amikkel a jövőben foglalkozni
szeretnék.



A Take Tech által megváltozott a véleményem a látott szakmákkal kapcsolatban.



Gyakorlatban is beleláttam azon szakmákba, melyek érdekelnek. Ennek köszönhetően kaptam
egy valós képet.



Most már pontosan tudom, milyen munkát szeretnék végezni a jövőben.

Az iskolai előkészületek a vállalatlátogatásra…


Nagyon hasznosak voltak

 jók voltak

 nem voltak olyan jók

 semmi hasznát nem vettem

A vállalatlátogatás...


Nagyon jó volt

 jó volt

 nem volt valami jó

 egyáltalán nem tetszett

A gyakorlati tapasztalatszerzésre...


Sok lehetőség volt
lehetőség volt

 Volt alkalom, amikor kipróbálhattuk magunkat



kevés

 egyáltalán nem volt lehetőség

A kérdésink feltevésére...


Mindig volt lehetőség

 volt lehetőség

 néha volt lehetőség



egyáltalán nem volt lehetőség
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A Take Tech projektben kifejezetten tetszett….


Maga a túra a vállalaton keresztül



Az újdonság ereje, a felfedezés öröme



az alkalmazottakkal történő beszélgetések



a halott információk



következők:_____________________________________________________________________

A Take Tech projektben nem tetszett a …


Maga a túra a vállalaton keresztül



Az újdonság ereje, a felfedezés öröme



az alkalmazottakkal történő beszélgetések



a halott információk



következők:_____________________________________________________________________

A következőket szeretném még hozzáfűzni:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Köszönjük!
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1) Körjáték
Időtartam:

Eszközök:

Kb. 30 perc
(2 perc/kör)

Kör:

10+

Prezentációs eszközök (board, flipchart, etc.)

A diákok két egyforma nagyságú csoportba tömörülnek. Az egyik csoport
Kezdéshez:

alkotja a belső kört, a másik pedig egy külső kört. A diákok egymás arcát
látják.

Tegyen fel egy vagy két kérdést a diákon a nyílt nappal kapcsolatban.. Egykét perc múlva a külső körben a diákok egy lépést tesznek balra, így új
Folyamat:

beszélgetőpartnerük less a belső körből. Az új partnerrel is megbeszélik a
kérdéseket és megismétlik a forgást.
Végül, a diákok elmesélik a véleményüket, melyet már egymással
megvitatta, felírják a táblára, majd röviden megbeszélik.

A játék segítségével a diákok beszélgetnek egymással, így könnyebben,
szabadabban beszélnek a véleményeikről, észrevételeikről, még azok is
Eredmény:

akik szégyenlősebbek és nehezebben nyílnak meg.
A válaszok leírása pedig igen hatékony módja annak, hogy a frissen
kialakult véleményeket rögtön a nyíltnap végén, közvetlenül a diákoktól
tudják meg.
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2) Visszajelzés felmérése

Időtartam:

Kb. 20-30 perc
(2-3 perc/kör)

Kor:

12+

Eszközök:

Flipchart vagy board, toll

Kezdés:

A diákok párba rendeződnek, és a terem különböző részeire ülnek.

2-3 kérdést kell feltenni számukra, hogy párjaikkal megbeszéljék azokat. A
beszélgetések 2-3 percig tartanak. Ezt követően egy-egy pár kapcsolódik
egymáshoz, így már négyen beszélik meg ugyanazon kérdést. (hogy minél
izgalmasabb legyen, érdekes kérdést célszerű feltenni). Ezt követően egyFolyamat:

egy négyes csoport kapcsolódik egymáshoz és a kérdéseket már nyolcan
beszélik meg.
Végül, a nyolcas csoport tagjai választanak egy szónokot, aki elmondja a
véleményeket az egész csapat előtt. Röviden megbeszélik a válaszokat és
felírják a táblára véleményeket.

Ezen módszer segítségével rengeteg diák kerül kapcsolatba egymással és
Eredmény:

mivel nem az egész csoport előtt kel elmondani a véleményeket és
észrevételeket, mindenki feszélyezettség nélkül meg mer szólalni.
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3) ___________________________ (Saját ötletek)

Időtartam:

Kor:

Anyagok:

Kezdő helyzet:

Folyamat:

Eredmény:
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Néhány tipp a sikeres vállalatlátogatásra és az elégedettség mérésére

A kontaktus kialakítása
-

Annak érdekében, hogy kapcsolatban maradjanak a diákokkal, érdemes szétosztani különböző
információs anyagokat a cégről, tájékoztatni kell őket a diákmunkákról, ösztöndíjakról, amelyeket
meg lehet pályázni a cégnél.

-

Küldjenek fotókat a nyíltnapról az iskolának,vagy tegyék közzé a honlapon, hírlevelekben

-

Ha van rá lehetőség, adjanak kamerát, fényképezőgépet a diákok kezébe, hogy maguk
dokumentálják a vállalatlátogatást és maguk küldhetik majd el a vállalat részére.

Kezdeményezzék a hosszú távú kapcsolattartást az iskolával, az adott osztállyal, csoporttal, hogy a
későbbiekben is legyen lehetőség a nyíltnap megszervezésére. A nyíltnapot érdemes megvitatni
azokkal az emberekkel, alkalmazottakkal, akik részt vettek a szervezésbe. Ez hosszú távon növeli a
szervezők hatékonyságát és kreativitását.
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Nyíltnap: Betekintés egy vállalat hétköznapjaiba –
személyes tapasztalatok alapján
Példa egy iskola és egy cég közötti eredményes együttműködésre
I. A lépések meghatározása, tisztázása (kezdetek, ötletek, vélemények)
Egy vállalat működésébe való betekintés, a folyamatok áttekintése és irányítása a diákok által egy
speciális, eredményes vállalatlátogatást eredményezhet.
Alapos felkészüléssel és az adott iskola és vállalat megegyezése alapján a gyerekek lehetőséget
kaphatnak, hogy saját maguk megszervezzék és lebonyolítsák a vállalatlátogatást megadott
szempontok alapján.
Ezen lehetőség által a gyerekek betekintést nyerhetnek a munka világába és megtanulhatják, hogy
felelősséggel tartoznak a lépéseikért. Kipróbálhatják magukat, eddigi tudásukat a gyakorlatban is.
Egy cég, vállalat vagy egy részleg, osztály menedzselése egy nem mindennapi lehetőség a diákok
számára, amely által sokkal lelkesebben vesznek részt a nyíltnapon.
Szükséges idő: (1 óra = 60 perc.):
Felkészülés:
Végrehajtás:
Elégedettség mérése:
Munka a szülőkkel:

3 óra
4 óra
2 óra
1 óra

II. Várható hatások
a) Minőségi hatások (Mit kell elérni?)
A diákoknak lehetőségük van arra, hogy a számukra szimpatikus szakmát jobban, több oldalról
megismerjék, valamint bővülhet a látáskörük. Az általuk betölteni kíván állással kapcsolatban
megismerhetik a felvételi kritériumokat, kapcsolatokat alakíthatnak ki a dolgozókkal, ami a
későbbiekben segítségül szolgálhat a munkakeresés során. A diákok betekintést nyerhetnek egy
vállalat hétköznapi életébe, működésébe, a munka világába, a gazdaság működésébe.

b) Számokban mérhető eredmények (Résztvevők száma?)
1 – 3 vállalat
20 – 30 diák
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c) Egyéb eredmények (network, sajtómegjelenés, stb.)
A diákok a vállalatoktól kapott visszajelzéseket a későbbiekben is alkalmazni tudják az álláskeresés
folyamán. A Kialakított kapcsolatok segítségével pedig könnyebben keresnek és találhatnak
gyakornoki programokat. Az adott iskola és cég hatékony PR tevékenység által széles körben is
ismertté teheti az együttműködésüket.

III. Célcsoport / eredmények
9-es és 10-es diákok
Regionális szinten működő cégek, vállalatok

A diáknap célja
Cél a diákok számára:
-

A betölteni kívánt állás kritériumainak megismerése

-

A szükséges képzettség megismerése, melyet a jelen gazdasági helyzet követel meg a
pályakezdőktől

-

A felelősségvállalás jelentőségének megismerése különböző munkaterületen

-

Felelősségvállalás lehetősége

-

Lehetőség arra, hogy kipróbálják magukat a diákok, szervezzenek és intézkedjenek a saját
belátásuk, ötletük szerint.

-

Kapcsolatépítés a későbbi munkavállalás céljából

-

A kulcsfontosságú készségek alkalmazása (kommunikáció, megjelenés, csapatmunka stb.)

-

A cégek visszajelzése bizonyítvány formájában, mely a munkakeresés folyamán segítségül
szolgálhat

Cél az iskolák számára:
-

Pozitív PR, média érdeklődés

-

Közeli kapcsolat kialakítása a cégekkel

-

A gyakorlati oktatás leterjedésének elősegítése

Page 39

Célok a vállalatok számára:
-

A jövőbei alkalmazottakkal való kapcsolatépítés

-

Valós kép kialakítása a munkafolyamatokról

-

A munkalehetőségek gyakorlatban történő bemutatása

-

PR tevékenységek, sajtómegjelenések újságokban, hírlevelekben, szórólapokon

-

Kapcsolatépítés az iskolákkal, új alkalmazottak keresése

A diáknap végrehajtása

Előkészületek (4-6 óra tanóra keretében):
-

Prezentációk a programról, annak lebonyolításáról

-

Információs anyagok szétosztása

-

Az egyes szakmákkal kapcsolatos információk kidolgozása

Diáknapok a vállalatoknál:
-

Egy átlagos munkanap keretén belül a diákok gyakorlatban is kipróbálhatják magukat és egy rövid
időre ők is alkalmazottakká válnak, különböző feladatok, termékek elkészítésével..

-

A diákok baleset-és tűzvédelmi felvilágosításon vesznek a nyíltnap kezdetén.

-

Amennyiben lehetséges, a gyerekek saját kerület készítsenek egy eszközt, alkatrészt, vagy
vegyenek részt egy-egy munkafolyamatban.

-

A gyerekek megismerkedhetnek különböző szakmákkal, pozíciókkal (menedzsment, irodai
munkák, sales, pénzügy, pénztár stb.)

Sajtókonferencia:
A diáknappal párhuzamosan hasznos lehet egy sajtókonferenciát megszervezni, ahol az iskolák és a
szülők is részt vehetnek.
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Felkészülés a diáknapra

Insight Coach:
-

Kapcsolatok felvétele

-

Az iskolák és vállalatok közös felkészülése a diáknapra

-

PR munkák

-

A munkaanyagok, felkészítő anyagok elkészítése

Iskola:
-

Szülők tájékoztatása

-

A diákok felkészítése a diáknapra

-

PR munka (a diákok készíthetne szóróanyagokat maguknak és a szülőknek)

-

Az elégedettség mérése, visszajelzések követése

Vállalat:
-

A diáknap lebonyolításáért felelős személy kiválasztása

-

A résztvevők összegyűjtése, a menetterv kidolgozása

-

A teljes diáknap lebonyolítása

-

Elégedettség mérése
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Take Tech a Facebook-on
Az utóbbi években a közösségi média kiemelkedően fontos marketing és kommunikációs eszközzé
vált. A Facebook-nak jelenleg 840.5 millió felhasználója van Európa szerte1. A mindennapi
kommunikációhoz kifejezetten szereti használni a fiatalság.
Facebook egy hasznos eszközként szolgálhat a célcsoportunk eléréséhez. Kapcsolatépítésre,
tapasztalatok és ötletek megosztására is egyaránt alkalmazható. Azonban ahhoz, hogy a Facebook-ot
eredményesen és hatékonyan tudjuk alkalmazni, meg kell határoznunk, mit szeretnénk elérni a
használatával, kiket szeretnénk megcélozni vele és hogy milyen módon érhetjük el ezt?
Az oldal célja

A Take Tech program jelenléte a Facebookon azért fontos, mert egyrészt egy
kommunikációs felületet biztosít a résztvevő fiatalok számára, másrészt pedig
lehetőséget nyújt, hogy kapcsolatba kerüljenek a cégekkel, vállalatokkal. A Facebook
segítségével hasznos információ birtokába kerülhetnek a diákok a tudomány és
technológia világával kapcsolatban.
Ezen kívül a vállalatoknak is van lehetőségük, hogy információkat tegyenek közzé
magukról és jó benyomást keltsenek a felhasználók és elsősorban a diákok számára.
A project során a Facebookot egy marketing eszköznek kell tekinteni melynek
elsődleges célja, hogy a felhasználókat mindig naprakész információkkal lássa el és ne
csak új résztvevők után kutasson.
A Facebook-on közzétett információk a következőket tartalmazzák:

1

-

Az Action Week időpontja

-

Partner iskolák, cégek keresése

-

Network találkozók

-

Take Tech workshopok

As of April 2012, Social Media Schweiz
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Az oldal célja

-

Képek és videók az Action Week-ről

-

Információk a karrier tanácsadásokról

-

Info a munkavállalókról

Célcsoport

Fiatalok 8 és 19 év között, tanárok

A project célja

Növelni a diákok érdeklődését a technológia iránt, a Take Tech Action Week
fejlesztése, tapasztalatcsere, kapcsolatépítés.

A szervezők célja A szervezőknek fontos, hogy a vállalatot modern, követhető módon mutassák be a
diákok számára az általuk megkívánt kommunikációs felületen keresztül. Ez a Take
Tech project hatékonyságát és sikerességét is elősegíti.
A használat

A látogatók száma mérhető, a visszajelzéseik és posztolásaik pedig láthatóak.

sikere
Networking

A partner szervezetek Facebook oldalára hivatkozások, a weboldalak megjelenítése az
üzenő falon.

Veszélyek

Negatív vélemények

Reméljük ez a kézikönyv segíteni fog egy mindenki számára izgalmas és érdekes vállalat látogatás
megszervezésében!
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Készítse el saját programját:
Idő

Tevékenység
Meghatározások, Kérdések, elvárt eredmények,Description,

Vélemények
Szükséges anyagok, bevont személyek,
helyszínek, előkészületek

Meghatározások, Kérdések, elvárt eredmények,Description,

Szükséges anyagok, bevont személyek,
helyszínek, előkészületek
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Time

Activities
Meghatározások, Kérdések, elvárt eredmények,Description,

Comments
Szükséges anyagok, bevont személyek,
helyszínek, előkészületek

Meghatározások, Kérdések, elvárt eredmények,Description,

Szükséges anyagok, bevont személyek,
helyszínek, előkészületek
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Time

Activities
Meghatározások, Kérdések, elvárt eredmények,Description,

Comments
Szükséges anyagok, bevont személyek,
helyszínek, előkészületek

Meghatározások, Kérdések, elvárt eredmények,Description,

Szükséges anyagok, bevont személyek,
helyszínek, előkészületek
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Time

Activities
Meghatározások, Kérdések, elvárt eredmények,Description,

Comments
Szükséges anyagok, bevont személyek,
helyszínek, előkészületek

Meghatározások, Kérdések, elvárt eredmények,Description,

Szükséges anyagok, bevont személyek,
helyszínek, előkészületek
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Time

Activities
Meghatározások, Kérdések, elvárt eredmények,Description,

Comments
Szükséges anyagok, bevont személyek,
helyszínek, előkészületek

Meghatározások, Kérdések, elvárt eredmények,Description,

Szükséges anyagok, bevont személyek,
helyszínek, előkészületek
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Írja le a saját ötleteit, módszereit az Ön vállalatlátogatására:
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Contact information

Kontakt személy

Tóth Erika

Email: erika.toth@kdriu.hu
Phone: +36/20/377-2274

További információk:


http://take-tech.eu
Elérhetők a Take Tech project letölthető dokumentumai

 http://facebook.com/sfg.taketech
Osztrák példa a Facebookon történő megjelenésre, hasznos információkkal
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