Mobilis Győr – Együttműködés a Várossal és az Egyetemmel
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Mi a a
• A Mobilis Európa első mozgásra, közlekedésre
fókuszáló tematikus „tudományos játszóháza”
• 74 interaktív eszköz, 1200 m²-en
• Rendszeres tudományos bemutatók,
interaktív foglalkozások
• Játék, élményalapú tanulás és tanítás
• Cél: az érdeklődés felkeltése, majd
elmélyítése, orientálás a műszakitermészettudományos pályák felé
• Több mint játszóház – pályaorientációs
központ, a győri Járműipari Életpályamodell
belépő pontja
• Szoros szakmai együttműködés a Széchenyi
István Egyetemmel
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Projektötlet: Széchenyi István Egyetem (2000-es évek)
TIOP Agóra Pólus pályázat
1,7mrd HUF EU-támogatás
>200m HUF önrész (Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata)
• MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft.
(100%-os önkormányzati tulajdon)
• Beruházás: 2010-2011
• Ünnepélyes megnyitó: 2012. március 14.
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projekt

A

mint turisztikai attrakció

• A Mobilis Győr város új turisztikai attrakciója
• A látogatók jelentős része a város és a megye határain
túlról érkezik
• Április – június: csúcsidőszak (osztálykirándulások)
• Egyéni látogatók, családok: kiemelt programok idején
 Szórakoztató Tudományos Szombatok
 Múzeumok Éjszakája
 Kutatók Éjszakája
• Éves fizető látogatószám: kb. 25-30ezer
• További elérés, külső helyszíneken: kb. 70ezer
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A

megjelenései, Győr és az Egyetem
képviselete a város határain túl

• Utazó szolgáltatások rendezvényeken, az ország egész területén (iskolai
rendezvények, céges családi napok, tudományfesztiválok)
• Kiváló marketing eszköz: „olyan reklám, amiért fizetnek”
• A science center mint szórakozási forma kevéssé ismert  „az emberek közé” kell
mennünk, hogy megismerjenek (bevásárlóközpont, pályaudvar, könyvtár, stb.)
• SZE támogatása a felvételi marketing aktivitásokban (Nyitott Kapuk, Educatio, stb.)
• Cél: orientálás a győri (műszaki) felsőoktatás, a SZE felé
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A

mint a Győri Járműipari
Életpályamodell eleme

• A központ egy hosszú távon ható gazdaságfejlesztési eszköz
• A Győri Járműipari Életpályamodell belépőpontja
• Szakmákat mutat be, elkötelezettséget teremt  műszaki életpályák
felé orientál
• Az érdeklődés felkeltése, majd elmélyítése hosszú távon olcsóbb és
könnyebben fenntartható, mint az ösztöndíj-rendszerekben alkalmazott
motiváció
• Léte versenyelőny más régiós életpályamodellekkel szemben
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Pályaorientációs szolgáltatások
• iskolai roadshow programok: >60 alkalom, >6.000 résztvevő (2014-2015)
 önállóan
 Magyar Innovációs Szövetség – Meet The Scientist
 Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség
 Széchenyi István Egyetem
• 6 db mérnöki szakmaterületet bemutató interaktív játék – a SZE képzéseihez
kapcsolódóan
• 4 db robotika témájú játék gyártmányterve
• Lányok Napja rendezvények
• LEGO-robot mentor program
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Pályaorientációs versenyek
és egyéb programok
• Műszaki egyetemisták számára:
TechTogether
(Budapest, 2014 és 2015)
• Középiskolások számára:
 TechTogether Junior Győr
(2015 és 2016)
 TechTogether Junior
Zalaegerszeg
(2016)
• Kiemelt szakmai és közönségrendezvény:
Kísérletbazár (2014 óta)
 >30 középiskolás diákcsapat
 >10 science center
 nemzetközi szakmai program
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A

mint pályaorientációs központ

• Az Önkormányzat a Város pályaorientációs központjaként tekint a
Mobilisre
• Jó gyakorlat: Győr-Moson-Sopron Megyei Pályaorientációs Konzorcium
 megyei szintű együttműködés a pályaorientációért
 motorja a Mobilis
 havi rendszerességgel munkacsoport-ülések
 összehangolt tevékenységek
• Szakmai elismerés: Szakképzési-díj 2016, Innováció kategória
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Céljaink, jövőképünk a következő évtizedre
•
•
•
•
•
•
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Győr továbbra is a magyar gazdaság egyik motorja legyen!
A térség fejlődését ne hátráltassa munkaerő-hiány!
Alakuljanak, települjenek be újabb vállalkozások!
A győri életpálya vonzó legyen!
A Mobilis aktív szerepet játsszon Győr és a SZE felé orientálásban!
A Mobilis az oktatás és a gazdasági élet elismert partnere legyen!
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Terveink
•
•
•
•

Az Egyetemmel folytatott szakmai együttműködés elmélyítése
Látogatószám, elérés növelése
Vállalati partnerségek kiszélesítése
Szolgáltatásaink további fejlesztése
 pályaorientációs szolgáltatások
 rendezvényhelyszín
 innovációs és start-up bázis
• Pályaorientációs tanácsadó pont és képzőhely létrehozása
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Köszönöm a figyelmet!

Rákosi Szabolcs
értékesítési és partnerkapcsolati vezető
rakosi.szabolcs@mobilis-gyor.hu
+36 20 248 5008
+36 96 618 111
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