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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 Hub-ok 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)
PPVS Ožanić (Horvátország)
IDEC (Görögország)
INASO-PASEGES
(Görögország)
Regione Toscana
(Olaszország)
Trebag (Magyarország)
HPPC (Magyarország)

PROJEKT EREDMÉNYEK
A Gyakornoki HUB modellje,
a mezőgazdasági
létesítményekben és a kis
élelmiszeriparban
tanulószerződéses
gyakorlati állások
kínálatának növelésére

Négy kísérleti Gyakornoki
HUB
Horvátországban,
Görögországban,
Olaszországban és
Magyarországon

A Gyakornoki HUB-k
internetes platformja,
amely támogató eszközként
szolgál a gyakornoki HUB-ok
működéséhez
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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

LEGÚJABB HÍREINK
A négy kísérleti gyakornoki HUB megkezdte mindennapi tevékenységét!
A partnerek firenzei találkozóján bemutatott HUB-modell és kézikönyv elkészítése után ezen a nyáron négy
kísérleti gyakornoki HUB indult el Horvátországban, Görögországban, Magyarországon és Olaszországban! A
gyakornoki HUB-ok fő feladata, hogy szolgáltatást nyújtsanak a szakképzési intézményeknek,
agrárélelmiszeripari kkv-knak és hallgatóknak. A felelős partnereknek a következő tevékenységek elősegítésére kell
összpontosítaniuk: tájékoztatás, tanácsadás és útmutatás a fiatalok számára; kapacitásépítés a képzési
szolgáltatók körében és munkaadók bevonása.
A gyakornoki HUBok helyi szinten támogatják a transznacionális szinten érintett szereplőket, növelve a
mobilitási lehetőségeket.
A létrehozott központok egy internetes platformon és a közösségi médián keresztül a következő
szolgáltatásokat nyújtják:
-

Népszerűsítő anyagok a vállalatok számára;

-

Tanulószerződéses gyakorlati helyet kínáló vállalatok listája;

-

A tanulószerződéses gyakorlatok keresletének és kínálatának összehangolása;

-

Eszköztár szakképzési szolgáltatók számára

-

Támogató szolgáltatások a szakképzésben részt vevő hallgatók transznacionális gyakornoki
képzésének megszervezéséhez
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Nemzetközi projekttalálkozó
A COVID-19 globális járvány miatt szeptember 8-án online tartottuk meg a harmadik nemzetközi
projekttalálkozót, amelynek eredetileg Budapest adott volna otthont. A találkozó lehetőséget biztosított a
partnerek számára, hogy megvitassák az elvégzett és a közeljövőben rájuk váró tevékenységeket.
A partnerek megállapodtak a projekt megvalósításának következő lépéseiről. Remélhetőleg a következő
transznacionális projekttalálkozó alkalmával lehetőségük lesz személyesen találkozni!

Eddigi tevékenységeink

IO 1 - A gyakornoki központ modellje
A partnerség által kifejlesztett Gyakornoki Hub modell alapján a konzorcium elkészítette a Gyakornoki Hub
üzemeltetési kézikönyvet, és a partnerek folytatták az IO1 további tevékenységeit a gyakornoki központok
létrehozásával és esettanulmányok kidolgozásával.

IO 2 - Gyakornoki központok internetes platformja
Az internetes platform egy hatékony eszköz, amelyet a projekt legfontosabb közönségének és érdekeltjeinek
elérésére fognak használni. A közösségi média és a figyelemfelkeltő kampányok segítségével (amely az
internetes platform egyik fő célkitűzése) a tanulószerződéses gyakorlati központ munkatársai képesek lesznek
létrehozni és kibővíteni a tanulószerződéses álláshelyeket kínáló vállalatok hálózatát nemzeti és nemzetközi
szinten. A Gyakornoki Hub internetes platform angolul, valamint a partnereink nyelvén is elérhető lesz.
Maradjon velünk!
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PROJEKT CÉLKITŰZÉS
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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