
www.texapp.eu

Egy KKV-kat támogató eszközcsomag 
a tanulószerződéses gyakorlati képzések 

tervezéséhez, előkészítéséhez, 
megvalósításához és minőségük 

biztosításához.

Egy stratégiai kezdeményezés 
a tanulók vállalatoknál folyó szakmai 

képzésének megerősítésére 
az európai textil ágazatban.

PROJEKT 
PARTNEREK

HOGYAN LEHET 
BEKAPCSOLÓDNI?

Lépjen kapcsolatba a magyar partnerrel 
és regisztráljon a 7 résztvevő ország 
(Belgium, Bulgária, Görögország, 
Magyarország, Olaszország, Portugália 
és az Egyesült Királyság) által szerve-
zett, bármely TEXAPP eseményre.

The European Apparel 
and Textile Confederation 

(EURATEX) – BE
www.euratex.eu

Pirin-Tex EOOD - BG
www.pirintex.com

Textilipari Műszaki és 
Tudományos Egyesület 

(TMTE) - HU
www.tmte.hu

Bulgarian Association 
of Apparel and Textile 

Producers and Exporters 
(BAATPE) - BG

www.bgtextiles.org

Huddersfi eld & District 
Textile Training Company 

Ltd (HDTTC) - UK
www. textilehouse.co.uk

Centro Tecnólogico das 
Indústrias Têxtil e do 

Vestu ário de Portugal 
(CITEVE) - PT

www.citeve.pt

TexClubTec - IT
www.texclubtec.com

Hellenic Clothing Industry 
Association (HCIA) - GR
www.greekfashion.gr

Erasmus+ Project: 572773-EPP- 1-2016- 1-BE- EPPKA3-SUP- APPREN

Az Európai Bizottság támogatja a kiadvány elkészítését, amely nem 
jelenti azt, hogy egyetért a tartalmakkal, azok kizárólag a szerzők 
álláspontjait tükrözik. Az Európai Bizottság továbbá nem tehető fe-
lelőssé semmilyen olyan felhasználásért, amely esetlegesen a jelen 
publikációban szereplő információk használatával készül.

Kövessen minket: www.texapp.eu!

AZ ÖN PARTNERE 
MAGYARORSZÁGON:

Textilipari Műszaki 
és Tudományos Egyesület 
(TMTE)
www.tmte.hu
info@tmte.hu



IGÉNYEK

Képzett munkaerő

- A KKV-k körében a tanulószerződések 
hasznosságának és előnyeinek  
tudatosítása

- Olyan fiatal tehetségek bevonzása  
és képzése, akik nélkülözhetetlenek 
az ágazati kihívások legyőzéséhez

A sikerarány növelése  

a tanulói szerződéseknél

- Képességek és kompetenciák  
fejlesztése a sikeres 
tanulószerződéses gyakorlati  
képzési programok vállalaton  
belüli megvalósításához

CÉLOK

KKV-k kapacitás bővítése

- Egységes irányelv rendszer 
kidolgozása a KKV-k számára 
a tanulószerződéses gyakorlati 
képzési programok sikeres 
működtetéséhez

Gyakorlati Képzési Kompetencia- 

központ felállítása (TEXAPP Hub)

- A vállalatok segítése abban, hogy 
összedolgozzanak, megosszák 
egymással ötleteiket és tudásukat

A tanulószerződéses gyakorlati 

képzésekre vonatkozó tapasztalatcsere 

megvalósulásának előmozdítása

- Egy „Alkalmazói Közösség” (CoP) 
létrehozása a tanulószerződéses 
gyakorlati képzési programokról 
folytatott párbeszéd elősegítésére

ELŐNYÖK 
A VÁLLALKOZÁSOK 
SZÁMÁRA

- Toborzási eredmények javulása

- Alacsonyabb fluktuáció a személyi 
állományban

- Kisebb lemorzsolódás

- Sikerarány javulása, tanulók  
megtartása

- Javuló munkakapcsolatok  
a munkáltatók, a tanulószerződéses 
diákok és a képzést végzők között

- Javuló termelékenység

- Motiváltabb személyi állomány


