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Apprenticeship HUBs in agro-food sector

A Gyakornoki HUB projektjének célja partnerségek kialakítása
szakképzések szolgáltatói és a mezőgazdasági és kis élelmiszeripar
vállalkozásai között. Ezeket a partnerségeket Gyakornoki központok (Hubok) fogják támogatni, amelyek a helyi fejlesztési ügynökségeken,
mezőgazdasági szövetkezeteken, kamarákon, szociális partnereken és más
hasonló szervezeteken keresztül fognak működni. Ezeknek a
központoknak az a célja, hogy előmozdítsák az agrár-élelmiszeripari
szakképző iskolák hallgatóinak munkahelyi tanulását azáltal, hogy
gyakornokként dolgoznak kis és közepes méretű agrár-élelmiszeripari
gazdaságokban, szövetkezetekben és iparágakban.

PARTNEREK
AGRRA (Horvátország)
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PROJEKTEREDMÉNYEK
A Gyakornoki Központok
modellje, a mezőgazdasági
létesítményekben és a kis
élelmiszeriparban
tanulószerződéses
gyakorlati állások
kínálatának növelésére

Négy kísérleti Gyakornoki
Központ
Horvátországban,
Görögországban,
Olaszországban és
Magyarországon

A Gyakornoki HUBok
internetes platformja, amely
támogató eszközként
szolgál a gyakornoki
központok működéséhez

A projektet az Európai Bizottság támogatta. Ez a kiadvány [közlemény] csak a szerző
véleményét tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé az abban szereplő információk
bármilyen felhasználásáért

LEGFRISSEBB HÍREINK!
Munkatársak továbbképzése Firenzében
2020. február 18–21-én egy rövid távú továbbképzést szerveztek a Gyakornoki HUB munkatársainak
Firenzében. A képzésen azon partnerszervezetek tagjai vettek részt, amelyek irányítani fogják a Gyakornoki
Központokat, valamint azon partnerszervezetek szakértői, akiknél nem létesül központ. Az öt napos képzés
kapacitásépítő tanulási tevékenység volt, amelynek fő célja az Gyakornoki HUB személyzetének képzése volt,
hogy képesek legyenek szolgáltatást nyújtani a szakoktatási és szakképzési szereplőknek és a vállalatoknak.
A képzés első napján a délelőtti találkozón számos
ország tanulószerződéses gyakorlatsorozatát
ismerhették meg a résztvevők, délután pedig a
partnerek ellátogattak a Ruffino borkészítő céghez, és a
helyszínen megvitatták a gyakorlati képzés
tapasztalatait.
A képzés következő két napját a gyakorlati képzésben
résztvevő HUB-ok működésének szentelték a partnerek:
bemutatták a HUB modelljét és az üzemeltetési
kézikönyvet, valamint csoportos tevékenységek során
megvitatták a gyakornoki központok helyi
üzelemltetéseinke feltételeit. Különös figyelmet kapott
az online platform és használata, mivel a platform a projekt ezen szakaszában teljesen kifejlesztett és
használatra kész. Emellett csoportos brainstorming tevékenységekben vettek részt a partnerek annak
érdekében, hogy ötvözzék a legjobb módszereket a szakképzési szolgáltatók, a kis gazdaságok és más
vállalatok, valamint az adott országbeli hallgatók bevonzására. A képzés utolsó napján rövid nemzetközi
projektülést tartottak a projekt és a partnerség előtt álló tevékenységek áttekintése céljából.

A képzésre a Toszkán Régió szervezésében került
sor, és a kávészüneteket, valamint a találkozó
első
napjának
ebédjét
az
Istituto
Enogastronomico Bettino Ricasoli Siena
tanítványai biztosították, akiknek ezúton is
szeretnénk ezt megköszönni!
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Külön köszönet vendéglátónknak, a Toszkán Régiónak is!

Eddig végzett tevékenységek
IO 1 – A gyakornoki központok modellje
A felmérések során történő adatgyűjtés, és a bevált
gyakorlatok meghatározása után a Gyakornoki Hub
modell és a kézikönyv létrehozása volt. MIndkettő
útmutatásokat nyújt a tanulószerződéses gyakorlati
képzési központok alkalmazottainak. A Gyakornoki Hub
modell létrehozásának folyamata a következő fázisokból áll: 1. előkészítés; 2. végrehajtás; 3. megfigyelés; 4.
nyomonkövetés
A Gyakornoki HUB modellt a Trebag Kft munkatársai dolgozták ki, míg a kézikönyvet az INASO-PASEGES
görög partner fejlesztette ki, melyeket ezután a partnereknek adaptálniuk kellett saját nemzeti
környezetükhöz (horvát, magyar, olasz), hogy megkönnyítsék a Gyakornoki Hub-ok létrehozásának és
felállításának folyamatát.
IO2 – Gyakornoki Hub-ok webes platformja
Az online platform támogató eszközként szolgál, amely a Gyakornoki Hub-ok működéséhez szükséges. A
platform céljai a következők:
o
o
o

figyelemfelhívás;
kapacitásépítés;
hálózatépítés.

A projektet az Európai Bizottság támogatta. Ez a kiadvány [közlemény] csak a szerző
véleményét tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé az abban szereplő információk
bármilyen felhasználásáért

Az online platform a projekt legfontosabb közönségének és érdekelt feleinek elérésére használt hatékony
eszköz. A közösségi média és a figyelemfelkeltő kampányok segítségével (amelyek a webes platform fő
célkitűzései közé tartoznak) a gyakornoki központok munkatársai képesek lesznek létrehozni és kibővíteni a
nemzeti, illetve nemzetközi szinten gyakornoki állásokat kínáló cégek hálózatát. A Gyakornoki Hub internetes
platform elérhető lesz angolul, valamint a partner nyelveken is. Maradjon velünk!

A PROJEKT CÉLKITŰZÉSEI
A “Gyakornoki HUB-ok az agrár-élelmiszeripariban” egy olyan projekt, amelyet az Erasmus + program 2018.
évi pályázati felhívása keretében hagytak jóvá, a 2. kulcstevékenységnek megfelelve, a szakoktatás és
képzés területén.
A projekt célja, hogy hozzájáruljon a hallgatók és a diplomások jobb foglalkoztatási esélyeihez és a kis
gazdaságok igényeinek megfelelő jobb képesítéshez, a mezőgazdasági kis- és középvállalkozások (kkv-k)
bevonásával a tanulószerződéses gyakorlati képzésbe.
Fedezze fel ITT a legfrissebb híreket az agrár-élelmiszeripari tanulószerződéses gyakorlati képzésekről.
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