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Szakmai összefoglaló
Pályázatunk elsődleges célja a hazai építőipari szakképzés színvonal-növekedésének, és az
ágazat szakember utánpótlásának elősegítése. A szárazépítő tanártovábbképzéseken résztvevő
szaktanárok és gyakorlati oktatók a projekt eredményeként új szakmai és oktatás módszertani
ismereteiket, valamint új kivitelezési eljárásokat és technológiákat ismerhettek meg.
A szárazépítési projektünk célkitűzés a szárazépítő szakma elméleti és gyakorlati oktatását
végző szakemberek történő továbbképzése volt.
A szárazépítés napjainkban mind szélesebb körben kerül alkalmazásra, azonban a szakma
iskolarendszer keretein belüli képzése hazánkban jelenleg még gyerekcipőben jár.
Projektünkben éppen ezért a szakmát már oktató, illetve azt oktatni kívánó szakiskolák tanárai
és oktatói számára biztosítottunk lehetőséget arra, hogy a Rigips cég ideális felszereltségű
oktató és gyakorlati bázisain a szárazépítési rendszerek építésére vonatkozó elméleti
ismereteket áttekintsék, és azok szakszerű kivitelezését begyakorolják. Szárazépítő tanártovábbképző projektünk a pályázatunkban megahatározott célkitűzéseknek megfelelően,
problémamentesen és eredményesen valósult meg.
A projekt koordinálását az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) végezte.
Szárazépítő tanártovábbképzésünket az Osztrák Stukatőr és Szárazépítő Szövetség (VÖTB)
közreműködésével a Rigips cég Oktatási Központjában valósítottuk meg, mivel a korábbi
tervekkel ellentétben a Knauf cég oktatóbázisában a tervezett időpontban már nem tudtak
bennünket fogadni. A projekt előkészítésében a Rigips magyarországi termékmenedzsere volt
a segítségünkre.
A RIGIPS cég a Bad Aussee-i Központjában a gipszkarton építőlemezek gyártása mellett egy
jól felszerelt oktatási központot is működtet, ahol az üzleti partnereik, azaz a szárazépítési
termékeket forgalmazó, valamint a kivitelező cégek munkatársai számára rendszeres szakmai
továbbképzéseket szerveznek. Egyrészt a legújabb termékfejlesztéseiket mutatják be,
másrészt a minőségi kivitelezői munka szakmai követelményeire irányítják rá a kivitelezők
figyelmét. Az elméleti oktatóteremben a falakon körben a szárazépítő technológiai rendszerek
elemeit mutatják be. A gyakorlati képzésnek helyet adó tanműhelyben pedig a válaszfalak,
tetőtér-beépítések, előtétfalak és álmennyezetek készítéséhez ötletesen kialakított boxok
állnak rendelkezésre.
A Rigips glettelő- és vakolóanyagait a puchbergi gyárban állítják el, és a szakemberek
továbbképzésére ott is egy jól felszerelt elméleti oktatóterem, és gyakorlati tanműhely áll
rendelkezésre. A továbbképzéseket mindkét üzemben egy-egy rendkívül jó szakmai
felkészültségű oktató tartotta, akik a szakmai felkészültségük mellett kiváló pedagógiai
érzékkel is rendelkeztek. Ennek köszönhetően a továbbképzés rendkívül jó hangulatban
valósult meg, és a résztvevők nagy érdeklődéssel és motiváltan végezték feladataikat. A résztvevőkre nagy hatást gyakorolt az előadótermek és a tanműhely praktikus kialakítása,
felszereltsége, valamint a kiváló eszköz- és anyagellátottság.

Projektünk felhívó levelét az ország valamennyi régiójában működő építőipari szakiskola
részére megküldtük. A jelentkezőktől a regisztrációs adatlap, szakmai önéletrajzuk, egy
motivációs levél, valamint oktatási intézményük vagy munkahelyi vezetőjük ajánlásának
megküldését kértük. A projektben húsz, az ország különböző szakképző intézményében
dolgozó szaktanár, valamint munkahelyi és gyakorlati oktató vett részt.
Tanártovábbképző projektjeink esetében többféle módon értékeltük ki a projekt
megvalósulását. A kiutazáskor a hosszú utazási időt kihasználva megkértük a résztvevők,
hogy egymást követően jöjjenek előre a buszban, és a mikrofonon keresztül mutatkozzanak
be, mondják el a továbbképzéssel kapcsolatos elvárásaikat. Jelenleg milyen munkaterületen
dolgoznak, milyen tantárgyak oktatását végzik, és milyen motiváció alapján jelentkeztek a
továbbképzésre? A hazafelé ismét megkérdezzük a résztvevőket arról, hogy az előzetes
elvárásaik milyen mértékben valósultak meg? Volt-e esetleg olyan elképzelésük vagy
elvárásuk, ami nem valósult meg. Illetve voltak-e olyan nem várt, pozitív elemek, amelyekre
előzetesen nem is számítottak.
A résztvevők kivétel nélkül rendkívül elégedettek voltak a továbbképzése megvalósulásával,
amit beszámolóik is tükröznek. A jól felszerelt, minden igényt kielégítő oktatási létesítmények, előadótermek ás tanműhelyek ideális körülményeket biztosítottak a továbbképzés
sikeres és eredményes megvalósításához. Az osztrák oktatók szakmai felkészültsége, jó
pedagógiai érzéke és humora eredményessé, és egyben emlékezetessé is tették a
továbbképzést. A jó minőségű volt a szállás, valamint kifogástalan és bőséges volt az ellátás
mellett a szabadidős programok változatos sokszínűsége (pl. kirándulások, céllövészet, stb.) is
fokozták a résztvevők elégedettségét. Mindezeken túl a teamunka, valamint az étkezések és az
esténkénti egymásközti beszélgetések még inkább növelték a projekt eredményességét.
Hiszen a továbbképzésen elsajátított ismereteken túl egymástól is nagyon sok új szakmai és
egyéb információhoz jutottak, és az oktatással kapcsolatos tapasztalataikat is megoszthatták
egymással. A résztvevők az ország különböző régióiban működő szakképző intézményekből
jöttek, így a továbbképzés az új ismeretségek, szakmai kapcsolatok, és barátságok
kialakulását is elősegítette.
A projekt zárásakor, azaz az utolsó munkanapon fogadópartnereinkkel és a résztevőkkel
együtt közösen kiértékeltük a projekt tapasztalatai. Ez egyrészt szóban történt, de fogadó
partnerünknek egy erre rendszeresített kérdőíve is voltak, amit a résztvevőknek név nélkül
kellett kitölteniük. A kérdőívekben a továbbképzés tartalmával, a megvalósítás feltételeivel,
valamint az oktató munkájával kapcsolatos elégedettségükről kellett számot adniuk.
A szárazépítő továbbképzés lépéseit, azaz a tanműhelygyakorlatok, valamint a szabadidős
programok és hétvégi kirándulások programjait, illetve a kedvezményezettek szállásának és
ellátásának biztosítását telefonbeszélgetések és e-mail váltások során véglegesítettük fogadó
partnerünkkel. A kedvezményezettek ki- és hazautazását az ÉVOSZ szervezte meg, és
egyúttal a kiutazók részére Baleset-, Betegség- és Poggyászbiztosítást is kötöttünk. A
résztvevők e-mailben részletes tájékoztatást kaptak az utazásról, valamint a továbbképzés
programjáról. Az Ösztöndíj szerződést, és annak mellékleteit, a biztosítási kötvényt, valamint
a beszámolási kötelezettségeikről szóló tájékoztatót is e-mailben küldtük meg a részükre.
A résztvevők számra a továbbképzés teljes időtartamára teljes ellátást biztosítottunk. A szállás
és az ellátás körülményei egyaránt ideális feltételeket biztosítottak a továbbképzés problémamentes lebonyolításhoz.
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A német nyelvtudás nem volt a részvétel előfeltétele, azonban a továbbképzés a német
nyelvismerettel rendelkezők nyelvtudásának fejlődését jelentősen elősegítette, hiszen a
gyakorlat során általános és szakmai szókincsük, és beszédkészségük is jelentős mértékben
aktivizálódhatott, illetve bővülhetett. A projekt során számos olyan nyomtatott és elektronikus
adathordozón lévő anyagot is kézhez kaptak, amit itthoni oktatói munkájuk során jól fel
tudnak majd használni.
A projekt menetének megvalósulását a küldő és a fogadó partnerek képviselői a továbbképzés
során folyamatosan nyomon követték, így az esetlegesen felmerült problémák, illetve igények
alapján azonnali gondoskodni tudtak a program módosításáról. A tanulmányút utolsó
munkanapján a fogadó partner képviselői a résztvevőkkel közösen értékelték ki a projekt
eredményeit, illetve az előzetesen elvárt eredmények megvalósulását.
A résztvevők által a gyakorlatokon elkészített gyakorlati feladatok kiírását, az azokhoz tartozó
elméleti háttéranyagokat, valamit a gyakorlatok során készített fotókat a résztvevők kézhez
kapták.
A projekt befejezésekor a Rigips Austria képviselője a résztvevő számára egy a projekt során
elvégzett tevékenységek körét, valamint az elsajátított kompetenciákat részletesen bemutató
németnyelvű oklevelet adott át. Emellett az ÉVOSZ a fogadó partnerekkel együttműködve
EUROPASS tanúsítványt is kiállított a résztvevők számára, amelyben a szakmai gyakorlat
teljesítése mellett a továbbképzés során megszerzett formális, informális és non-formális
tudás – készség kompetenciáik kerülnek dokumentálásra. A résztvevők az EUROPASS
igazolványok német és magyar nyelvű változatát is kézhez kapták.
A projekt eredményeinek és célkitűzéseinek bemutatása a támogatás elnyerését követően
azonnal megkezdődött, és a projekt teljes időtartama alatt, illetve azt követően egy előre
meghatározott terjesztési stratégia alapján tovább folytatódott. A projekt eredményeinek
bemutatásában a kedvezményezettek maguk is részt vesznek.
Az eredmények terjesztésének fő célcsoportjai a hazai építőipari szakképző intézmények,
valamint a társ szakmai szervezetek, mint például a VOSZ és az ÉVOSZ Szárazépítő
Tagozata voltak. A projekt egyes fázisairól, valamint azok tapasztalatairól és eredményeiről
az ÉVOSZ negyedévente megjelenő Hírlevelében, és az ÉVOSZ honlapján is rendszeresen
hírt adtunk.
Budapest, 2015. május 30.

Pete Zoltán
ügyv. ig. helyettes
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