DUÁLIS KÉPZÉS
Mi az a duális képzés?
A duális rendszerben tanuló diákok az iskolai képzésen kívül szakmailag
kiemelkedő vállalatoknál is részt vesznek gyakorlati és elméleti oktatásban.
Kik választhatják a duális képzést?
Azok a közép- és felsőfokú iskolában tanuló nappali tagozatos hallgatók,
akiknél az alapképzéshez a gyakorlati oktatás is hozzátartozik.
Kinek jó a duális képzés?
Röviden: mindenkinek.
Neked azért, mert már diákként felbecsülhetetlen értékű, nemzetközileg is
versenyképes tudást, szakmai tapasztalatot és gyakorlatot szerezhetsz a
legjobb cégeknél.
A képzést biztosító vállalatoknak azért, mert végzős diákjaik már olyan
specifikus tudással bírnak, hogy igény esetén akár azonnal munkába is
állhatnak a cégnél.
Nem utolsó sorban pedig a duális képzés a teljes mezőgazdasági
szektornak hasznára válik, hiszen az iskolából egyből munkatapasztalattal
és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek léphetnek a
munkaerőpiacra, így gyorsabban és hatékonyabban kezelhető a minőségi
munkaerőhiány kérdése.
További előnyök
A duális képzés ideje alatt munkabért is kapsz a gyakorlatot biztosító
vállalattól, és akár ösztöndíj programban is részt vehetsz.

ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM
Kiemelkedően tehetségesnek bizonyulsz, és ezt a gyakorlati képzést
biztosító vállalat is így látja? Akkor pályázz ösztöndíjra!
Ki vehet részt az ösztöndíj programban?
A magas tanulmányi átlaggal rendelkező középiskolai és felsőoktatási
hallgatóknak van lehetőségük arra, hogy tanulmányi szerződés mellett
ösztöndíjat kapjanak a képzést nyújtó vállalattól.
Mivel jár az ösztöndíj?
Mindig az adott cég határozza meg azokat a feltételeket, amelyeket
teljesítened kell az ösztöndíj elnyeréséhez és megtartásához. Írásban fogtok
megállapodni például a szükséges tanulmányi átlagról, az ösztöndíj
időtartamáról és összegéről, illetve arról is, hogy az ösztöndíjért cserébe
mit vár el tőled a vállalat.

GYAKORNOKI PROGRAM
Mit csinál egy gyakornok?
Ugyanúgy dolgozik, mint egy munkavállaló vagy gyakorlati idejét töltő diák,
de ezt általában egy mentor felügyelete mellett teszi, aki rendszeres
visszajelzésekkel és teljesítményértékeléssel segíti a gyakornok fejlődését
és a gyakornoki program előrehaladását.
Ki lehet gyakornok?
Jellemzően friss diplomás, munkatapasztalattal még alig rendelkező
munkavállalók, illetve utolsó éves főiskolai és egyetemi hallgatók számára
szoktak a cégek gyakornoki programot hirdetni.
Mi a gyakornoki program lényege?
Ez mindig a cégtől függ: általában a leendő kollégák kiválasztása a cél
a legjobban teljesítő gyakornokok közül, de lehet a cél a gyakornokok
célirányos továbbképzése is a vállalat egy konkrét projektjéhez vagy
szakterületéhez.

RENDEZVÉNYEK, KIÁLLÍTÁSOK
Szívesen megnéznéd élőben is, hogy mennyi vonzó részlete van
ennek a szakmának?
A mezőgépészet ismertebb és rejtettebb szépségeivel számos
agrárrendezvényen, nyílt napon és kiállításon találkozhatsz országszerte.
Ám ha igazán a sűrűjébe akarod vetni magad, kísérd figyelemmel a Legyél Te
is Mezőgépész Országos Bajnokságok fordulóit, ahol a szakiskolai csapatok
játékos szakmai viadala során még a laikusok számára is kiderül, hogy ez
a rendkívül változatos hivatás nem csak a traktorokról szól...

CÉGLÁTOGATÁSOK, TANULMÁNYUTAK
„Egy gramm gyakorlat felér egy tonna elmélettel”
A programban együttműködő vállalatoknak köszönhetően az iskolai és
gyakorlati képzésen túl cégbemutatók, gyár- és telephelylátogatások,
tanulmányutak is elősegítik, hogy választott szakterületeden még szélesebb
körű, naprakész gyakorlati ismeretekhez juthass. Egy-egy ilyen látogatás
során lehetőséged van a különböző gépek és eszközök alaposabb
megismerésére, komolyabb tapasztalatszerzésre, és szakmai kérdéseidre
is pontos válaszokat kaphatsz.

ISKOLAI ELŐADÁSOK, ÓRAADÁS, BEMUTATÓK, KURZUSOK
Minél több szakembertől tanulhatsz, annál biztosabb, hogy széles körű rálátásod lesz egy-egy területre. Ezt szeretnénk biztosítani a képzés során azzal,
hogy az iskolai oktatást nyújtó tanárokon kívül a partnercégek képviselői is
rendszeresen tartanak órákat, előadásokat, bemutatókat vagy akár kurzusokat különböző témákban és tantárgyakban, meghívott előadóként.

SEGÍTSÉG SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMAMUNKA ÍRÁSÁHOZ
Nincs ötleted a szakdolgozatod témájához?
Nem találsz megfelelő konzulest?
A programban együttműködő vállalatok ebben is segítséget nyújthatnak:
szívesen adnak konkrét témajavaslatokat, például szakmai újdonságokkal,
kutatási eredményekkel, a piac szempontjából fontos területek vizsgálatával
kapcsolatban. Ezekből olyan szakdolgozatok születhetnek, amelyek nem
csak számodra, de a cég vagy a teljes agrárágazat számára is hasznosak
lehetnek.
Együttműködés esetén a partner vállalat szakmai tanácsokkal és konzulens
kijelölésével is segít a minőségi szakdolgozat és diplomamunka elkészítésében.

KOMMUNIKÁCIÓS FELÜLETEK
A Legyél te is Mezőgépész program részleteiről és aktualitásairól az interneten több helyen is találhatsz információkat és kapcsolódó anyagokat.
- Facebook oldalunkon rendszeresen értesülhetsz a friss hírekről és újdonságokról, és ha kérdésed van, itt is felveheted velünk a kapcsolatot

