A gyakorlatról
A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
(NAKVI) (korábban VM VKSZI) Leonardo mobilitás pályázat keretében
lehetőséget hirdet erdész, illetve lovász végzettséggel rendelkező vagy erdész
szakképzésben résztvevő fiatalok számára Németországban szervezendő
mezőgazdasági gyakorlaton való részvételre.
A projekt keretében 10 lovász fiatal 2013, illetve 2014 tavaszán kezdheti meg a
6 hetes külföldi gyakorlatát. 15 erdész tanuló 2012, illetve 2013 őszén
utazhat ki szintén 6 hetes gyakorlatra. Mecklenburg-Vorpommern tartomány
területén kapnak elhelyezést a fiatalok.
A gyakorlat helyszíne nagy jelentőséggel bír, hiszen Németország is az Európai
Unió tagja, illetve a magyar vidékkel hasonló kezdeti adottságokat mutató
Mecklenburg- Vorpommern fejlődését, uniós tapasztalatait a térségben gyakorlatot
végző magyar vidéki fiatalok első kézből figyelhetik meg.
A program szervezésével a kedvezményezettek szakmai és nyelvi ismereteit
kívánjuk bővíteni.
Nézeteink szerint azt fejlettebb piacgazdasági gyakorlattal rendelkező vállalatoknál
nagyobb
biztonsággal
sajátítják
el,
és
megszerzett
tapasztalataikat
kamatoztathatják szülőhazájukban, esetleges önálló vállalkozásaik alapításakor,
vezetésekor.
Felkészítő:
A felkészítés kb. egyhetes bentlakásos kurzust jelent Németországban,
Mecklenburg- Vorpommern tartományban, egy, a szakmai gyakorlatok
helyszíneihez közeli helyen, Sanitzban. A kurzusra a tanítás mellett tervezünk
kirándulásokat és üzemlátogatásokat, amely közvetlenül megelőzi a szakmai
munkát.
Költségek:
A programmal kapcsolatban a kiutazókat részvételi költségek nem terhelik.
Regisztrációs díjat sem kell fizetniük.
Az oda- és visszaút során, valamint a Németországban való tartózkodás teljes
időtartama
alatt
a
fiatalok
betegség-,
baleset-,
poggyászés
felelősségbiztosítással rendelkeznek, melyről a NAKVI gondoskodik.
A kiutazás az előzetes tervek szerint repülővel történik Berlinig, ahonnan vonattal
érik el a felkészítés helyszínét.
A kiutazások szervezésénél – az előzetes tervek szerint – egy-egy kísérő személy
tart a gyakornoki csoportokkal Németországba, ahol a német közvetítő cég
vezetője a felkészítő kurzus helyszínén, Sanitzban várja őket. A gyakorlat végén a
szervezők szintén gondoskodnak a fiatalok biztonságos hazautazásáról.
A gyakorlat elismerése:
Az Europass mobilitási igazolvány révén a résztvevők a fogadó cégektől igazolást
kapnak munkájukról, az elvégzett feladatokról, valamint az újonnan megszerzett
kompetenciákról. Ez a dokumentum hasznosnak bizonyulhat a későbbi itthoni
elhelyezkedés ill. külföldi munkavállalás során.

