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Hírek
A TRANSIT projekt célja egy olyan munkaalapú képzési csomag létrehozása a kkv-k középvezetői
számára, mely megkönnyíti az Ipar 4.0-ra való áttérést, és az annak kezeléséhez szükséges
kompetenciák fejlesztésében is segítséget nyújt. A COVID-19 járvány rámutatott arra a tényre,
hogy a kkv-k túlélése szempontjából létfontosságú az olyan kompetenciák ismerete, mint a
nyitottság, az alkalmazkodóképesség, adaptív gondolkodás, valamint a virtuális együttműködés,
az érzelmi intelligencia, a problémamegoldó készség, és a kiemelkedő vezetői készségek is.
A TRANSIT projekt keretein belül összeállított képzési csomag használata a kkv-k programjaiban
elősegíti, fokozza az innovációt és a motivációt, mint a siker két kulcsfontosságú elemét:
támogatja a munkavállalók képességeinek kibontakoztatását, valamint ösztönözi az innovációt
és optimalizálja a HR-potenciál kihasználását.
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
A projekt első szellemi terméke egy transzverzális kompetencia analízis, mely az átállás
menedzsmentjét fogja előkészíteni, feltérképezni, tartalma pedig egy kompetencia katalógus és
egy kompetencia mátrix, melyek a legfontosabb képességeket mutatják be. Tekintettel arra a
tényre, hogy az új ipari modellre való sikeres átállás kulcsfontosságú, valamint a közeljövő
munkaerőpiacának kihívásaival is szembe kell nézni, a dokumentum eredményei értékes
információval szolgálhatnak a legtöbb vezető, vagy vállalat számára, függetlenül azok konkrét
működési területétől, iparától vagy országától. A kutatás eredményei, valamint a kérdőívek
összefoglalói, beleértve azok analíziseit is, elérhetőek a projekt weboldalán.
A projekt második, jelenleg fejlesztés alatt álló terméke a Triple Training-kit, vagyis Tripla Tréningcsomag,
melyben képzési útmutatót, módszertani segédletet és egy online oktatási platformot állít össze a
konzorcium. A csomag a vállalatok segítségére lesz majd az ipar 4.0-ra való átállásban, és mindegyik
partnerországban alkalmazható lesz. 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.

