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Virtuális projekttalálkozó a partnerekkel (Január 28)

Hírek

Világszerte zajlik a digitális átállás, és szinte minden ágazat kiveszi belőle a részét, ezért a TransIT
projekt a munkaalapú kompetenciák fejlesztését tűzte ki célul, hogy segítse az Ipar 4.0-ra való
zökkenőmentes átállást. Ennek érdekében a projekt új és innovatív eszközöket fejleszt a kkv-k
számára, különös tekintettel a középvezetőkre, és a gyártóvállalatokra.
A COVID-19 járvány mindannyiunknak komoly kihívást jelent. A digitális munkarend még jobban
rámutatott arra, hogy mennyire fontos a digitális eszközök alkalmazása az ilyen vészhelyzetek
esetében. A TransIT partnersége tisztában van az rájuk váró nehézségekkel, és proaktívan
reagáltak az elmúlt hónapokban. Konzorciumi találkozó került megrendezésre november 17-én,
egy projekt koordinációs ülést pedig január 28-án tartott a partnerség, természetesen online, a
pandémiás helyzetre való tekintettel. Az első találkozón a kutatási fázis került a középpontba,
különös tekintettel az országos eredményekre, és a kérdőívekre (további információ alább
olvasható). A második, januári megbeszélés során a partner szervezetek megosztották a Tripla
Tréningcsomag fejlesztésének feladatköreit, nevezetesen az útmutatóval és a módszertani
segédlettel kapcsolatban.
A partnerség következő találkozójára 2021 júniusában kerül sor.
A projekt koordinátora a Trebag Kft. (Magyarország), partnerei pedig:
- NUI Galway (Írország)
- Szlovén Kereskedelmi és Iparkamara - Üzleti Oktatási Intézet (Szlovénia)
- Weople (Portugália)
- KISMC (Bulgária)
- IDEC (Görögország)
- ARTO (Magyarország)
- Robot-X (Magyarország)

Mérföldkövek, projekttermékek
Elkészült a projekt első szellemi terméke, melyben a konzorcium értékes információt gyűjtött
azokról a készségekről, amelyeket a vállalatok képviseltjei szükségesnek tartanak az Ipar 4.0-hoz
való átállás zökkenőmentesítéséhez. A nagyobb áttekinthetőség érdekében a dokumentum egy
kompetenciakatalógusból és egy mátrixból tevődik össze. Az alábbi képen három, a kutatás alatt
készült dokumentum látható: Az interjúk összefoglalásáról szóló rövidebb és bővebb jelentés,
valamint a kompetencia mátrix, és HR kapacitás fejlesztési stratégia. A konzorcium számos
módszert alkalmazott a szükséges információ összegyűjtésére, többek közt interjúkat és online
kérdőíveket is alkalmaztak. Az összegyűjtött adatok lehetővé teszik a vállalatok és a vezetők
számára, hogy megértsék, milyen készségek szükségesek az ipar 4.0-ra való átálláshoz. A
dokumentumok elérhetőek a TransIt projekt hivatalos honlapján.

Megkezdődött a projekt második termékének, a Tripla Tréningcsomagnak az összeállítása, mely egy
képzési útmutatót, egy módszertani segédletet és egy online oktatási platformot tartalmaz. A csomag
tartalma a vállalatok jelenlegi munkafolyamatait, és az ipar 4.0-ra való átállásuk megkönnyítését segíti
majd elő. A partnerség az útmutató véglegesítése mellett a csomag másik két részén is aktívan dolgozik.
Az Útmutató 3 nagy modulból áll, melyek az innovációs gondolkodás, a motivációmenedzsment, és a
műszaki együttműködés témáit boncolgatják. Az első témakör az innováció célját mutatja be, új vagy
továbbfejlesztett termékek és szolgáltatások fejlesztésének kritériumait figyelembe véve. A modul
hatékonyan vezeti be a CEN / TS 16555 innovációmenedzsment szabványcsalád tudásanyagát, és az
innovációs gondolkodás 6 lépését is részletezi. A következő modul a motiválóképesség legfontosabb
elméleteit tárja fel vállalatvezetési perspektívából, de néhány praktikus tippet is ad a munkahelyi
ötletgenerálás fokozására. Végül az utolsó modul részletesebben elemzi az ipar 4.0-val kapcsolatos
technikai együttműködés mikéntjét annak érdekében, hogy a kkv-k felismerjék a legoptimálisabb
lehetőségeket, különböző jógyakorlatok és példák segítségével.
Maradjon naprakész, kövesse híreinket további, friss tudnivalókért!

Lépjen kapcsolatba velünk!
Weboldal: http://train4future.eu/
Kontakt email: andrea.kovesd@trebag.hu
Kövessen bennünket a Facebookon: https://www.facebook.com/TRANSITeuproject

Ezt a projektet az Európai Bizottság támogatásával finanszírozták. Ez a közlemény csak a szerző(k)
nézeteit tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé az itt szereplő információk bármilyen
felhasználásáért.

