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2016-1-HU01-KA102-022534 projektszámú Erasmus+ projekt
Az építőipari szakképzés színvonalának és hatékonyságának növelését az ÉVOSZ alapítása
óta az egyik legfontosabb feladatának tekinti. Ennek egyik eszközeként a Leonardo majd az
Erasmus+ Programok anyagi támogatásával immár két évtizede szervezünk szakmai továbbképzéseket az építőipari szakiskolák szaktanárai és gyakorlati oktatói számára.
Projektjeinkben elsősorban olyan új technológiák vagy építési megoldások bemutatására,
illetve tanműhelygyakorlat keretében történő begyakorlására biztosítunk lehetőséget, amelyek
még nem vagy még nem kellő hangsúllyal szerepelnek az egyes építőipari szakmák
képzésnek tananyagában. Egyúttal fontosnak tartjuk azt is, hogy a szaktanárok a tanműhelygyakorlatokon maguk is kipróbálhassák azokat a fogásokat, amiről az elméleti oktatás
keretében tanítanak.
A 2016. évben elnyert pályázati támogatásból 2016 augusztusában kőműves, novemberben
zsaluzó, 2017 júniusában pedig ács szakmai továbbképzést szerveztük, amelyen az ország
különböző régióiban működő építőipari szakiskolákból összesen negyvenöt szaktanár és
gyakorlati oktató vett részt.
A Hessen-Thüringiai Építőipari Szövetség Erfurti Gyakorlati Képzőközpontjában megtartott
kéthetes kőműves továbbképzés résztvevői a látszófúgás téglafalazatok építését gyakorolták.

Az elvégzett feladatok köre az egyszerű - a téglakötési módok begyakorlására kialakított
falazási gyakorlatoktól - az összetettebb íves alaprajzú, (pl. kút), valamint a boltívet,
csúcsívet, boltozatot tartalmazó feladatokig terjedt.
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Azért választottuk ezt a projekt témájául, mert kőműves szakmában a nemzetközi
szakmunkásversenyeken (WorldSkills, EuroSkills) is hasonló feladatokat kell a
versenyzőknek megoldaniuk. A hazai kőműves oktatásban azonban viszonylag kevés idő jut
az ilyen jellegű feladatok elsajátítására. Éppen ezért tartottuk fontosnak elsőként a
szaktanárokat és gyakorlati oktatók szakmai továbbképzését, hogy új ismereteik birtokában az
iskolai szakkörökön vagy a versenyekre történő felkészítéseknél eredményesebben tudják a
szakmájuk iránt érdeklődő tanulóikat felkészíteni.
A résztvevők a kéthetes tanműhelygyakorlatuk során megismerkedhettek a német falazóelemek szabványos modulrendszerével, a nyolcadméter alapú német kőműves méretezési
rendszer elveivel és számítási módjaival, az íveknél alkalmazott építőelem-kiosztás módjával,
az íveknél és íves falazatoknál kialakuló hézagméretek számítási módjával, valamint az
ezekhez tartozó gyakorlati szakmunkásoktatás módszertanával.
A novemberi egyhetes zsaluzóács továbbképzés témája a nagytáblás zsalurendszerek
alkalmazási lehetőségeinek megismerése volt. A projekt résztvevői a NOE és a Paschal
Zsaluzórendszereket gyártó cégeknél részletes tájékoztatást kaptak a zsalurendszerek
gyártásáról, típusairól, a zsaluzattervező programok működéséről, valamint a gyárak által
bérbe adott zsalurendszerek karbantartási és raktározási megoldásairól. Emellett ellátogattak a
Biberachi ács, valamint a Sigmaringeni kőműves gyakorlati képzőközpontokba is.
Németországban a zsaluzatkészítés nem az ács, hanem a magasépítési szakmák körébe
tartozik, éppen ezért a zsaluzó – amely ott önálló szakmaként elismert – képzése éppen ezért
nem az ács, hanem a Sigmaringeni Építőipari Oktatási Központban történik.

2017 júniusában húsz ács szakmát oktató szaktanár és gyakorlati oktató részvételével a
Biberachi Ács Oktatási Központban a meglévő tetőszerkezetek korszerű épületenergetikai
előírásai szerinti felújítását tanulmányozta. A központ jól felszerelt tanműhelyei között a
tetőszerkezetek energetikai követelmények szerinti felújításának modellezéséhez külön erre a
célra felszerelt oktatóterem áll rendelkezésre, ahol a résztvevők az átfordítható tetőmaketteken a tetőszerkezetek küldő és belső szigetelését készíthették el. Az ilyen installáció
szinte a világon egyedülálló. Emellett az energetikai és tűzvédelmi célú légtömörség mérésére
szolgáló Blow Door teszt elvégzésére is egy megfelelő installáció áll rendelkezésre. A
tanműhelygyakorlatok kiegészítéseként a magyar szakemberek egy ragasztott tartókat gyártó,
valamint egy készház-gyártó üzembe is ellátogattak.
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A Biberachi Ács Kompetencia Centrummal, illetve Ács Oktatási Központtal az elmúlt közel
húsz évben számos közös projektet valósítottunk meg. A Központ Dél-Németország
legjelentősebb ács gyakorlati képző intézménye, és a szakmunkástanulók üzemen kívüli
gyakorlati oktatás mellett az ács szakemberek számára felnőtt-továbbképző programokat is
kínálnak. Az épületenergetikai tárgyú képzésükre a német szakemberek mellett Írországból és
Angliából is fogadnak csoportokat. Egyúttal a német ácsversenyzők nemzetközi versenyekre
történő szakmai felkészítést is ennek az intézménynek az oktatói végzik. A Központ tavaly
nyugdíjba vonult vezetője egyben a Német és az Európai Ács Szövetség szakképzéssel
foglalkozó műszaki bizottságának az elnöke, és az ÉVOSZ az ő ajánlása alján vesz részt egy
az Európai Szövetség által koordinált Erasmus+ Partnerségi projektben.
Az oktatási központokról szólva meg kell említeni, hogy ez a képzési forma a német duális
építőipari szakképzés egyik fontos pillérét képezi. A német szakképzés duális jellege ugyanis
abból adódik, hogy ott az elméleti oktatás az állam által fenntartott és finanszírozott
szakiskolában, míg a gyakorlati oktatás az építési vállalkozások által az ágazati szociális
kasszába (SOKA-BAU) befizetett szakképzési hozzájárulásból finanszírozva egyrészt a
tanulót foglalkoztató vállalkozásnál, másrészt a szakmai szervezetek, illetve a kézműves
kamarák által fenntartott üzemen kívüli gyakorlati képzőközpontokban valósul meg. Ez azt
jelenti, hogy a tanuló a hároméves tanulmányi ideje alatt szakmájától függően összesen 36
hétig a szakiskolában elméleti oktatásban részesül, összesen 37 héten át a gyakorlati
képzőközpontban tanműhelygyakorlaton vesz részt, a fennmaradó időt pedig a munkahelyén
dolgozza le.
A pályaválasztó fiataloknak elsőként egy munkahelyet kell keresniük és azzal
tanulószerződést kell kötniük. Ezt követően a vállalkozó iskolázza be a tanulót a szakiskolába
és a gyakorlati képzőközpontba. A tanuló a munkahelyen és a képzőközpontban is nyolcórás
munkaidőben dolgozik, illetve tanul, és ugyanúgy 6 hét éves szabadság jár neki is, mint a
felnőtt dolgozóknak. Ezt azonban csak a munkahelyén töltendő időszakban veheti ki. A
gyakorlati képzőközpontban a tanuló oktatását, szállását, ellátását és utazási költségét is a
SOKA-BAU finanszírozza.
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