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Ács, asztalos és faipari technikus szakmai gyakorlat Romániában
A Debreceni SZC Povolny Ferenc Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája a Hajdúsági
Hallgatókért és Civilekért Egyesülettel és a romániai Partiumi Ifjúságért és Hallgatókért Egyesülettel
közösen valósította meg a „REINTRODUCING THE OLD CRAFTS THROUGH THE ERASMUS+
PROGRAMME”- 2016-1-HU01-KA102-022888 Erasmus+ Szakképzési mobilitási projektjét 2016. július 1.
és 2018. május 31. között. Ennek keretében faipari szakmai gyakorlati lehetőséget biztosítottunk 4 fiatal
számára, akik ács, asztalos és faipari technikus tanulmányokat folytattak iskolánkban. A szakmai képzés
16 hétig folyt Gyergyószentmiklóson. A képzést nyújtó vállalat sokrétű tapasztalattal, nemcsak hazai,
hanem nemzetközi megrendelőik is vannak, hiszen tevékenységük során a minőségi és egyedi
kivitelezést tartják szem előtt.
A projekt célcsoportját a foglalkoztatható személyek két kategóriája képezte:
• egyrészt olyan frissen végzett fiatalok, akik faipari szakközépiskolai végzettséggel (ács, asztalos, faipari
technikus, kárpitos) rendelkeznek, de a tapasztalathiány miatt nem sikerült elhelyezkedniük
szakterületükön,
• másrészt azon személyek, akik ács, asztalos, faipari technikus vagy kárpitos tanulmányokat folytatnak.
A program által lehetőséget nyújtottunk a résztvevők számára igényes szakmai gyakorlat
megszerzésére, amely által megnőtt elhelyezkedési és érvényesülési esélyük a magyarországi és
európai munkaerőpiacon.
A kiutazás előtt a fiatalok kulturális, nyelvi és pedagógiai felkészítésben részesültek a küldő szervezet
debreceni székhelyén. A gyakorlat során a résztvevők megismerték az ács, asztalos fortélyait. A szakmai
tapasztalatszerzés mellett megismerkedtek a helyi kultúrával és közösséggel, illetve Székelyföld földrajzi
és történelmi szépségeivel.
A képzés végén a fiatalok Európában elismert Europass Mobilitási Igazolványban és a fogadó szervezet
által kiállított oklevélben részesültek, amely tartalmazta a résztvevők által kivitelezett
munkafeladatokat és tevékenységeket, a gyakorlat során megszerzett többlettudást és szakértelmet, a
fejlesztett készségeket, kompetenciákat.
Az étkezés, szállás, utazás (helyi és nemzetközi) költségeit a projekt költségvetéséből biztosítottuk,
emellett minden résztvevő költőpénzben és egészségügyi és felelősségbiztosításban részesült.
A szakmai gyakorlat az Európai Bizottság Erasmus+ mobilitás programja által valósul meg.
A projekt azonosítója: 2016-1-HU01-KA102-022888
A projekt célja: ács, asztalos, faipari technikus tanulók 16 hetes külföldi tanulmányi útja Erdélyben.
A projekt megvalósítása: 2016. július 1.—2017. december 31.
A támogatás összege: 94464 Euro

