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Projektünk célja az építőipari szakmákban szervezett külföldi szakmunkásversenyek szakmai 
követelményének, valamint a német-, és franciaországi duális építőipari szakképzésen belül a 
munkahelyi és üzemen kívüli gyakorlati képzés egymásra épülésének és tematikájának 
tanulmányozása volt. Ezért tanulmányútjainkra ez alkalommal az építőipari szaktanárok és 
gyakorlati oktatók mellett a szakképzésben közreműködő szakmai szervezetek, és tanulókat 
foglalkoztató építési vállalkozások képviselőit is meghívtuk. 
 
Projektünkben három csoport kiutazását valósítottuk meg. Az első csoport 2013 júliusában a 
Lipcsei WorldSkills Szakmunkás Világbajnokságon az építőipari szakmák versenyeinek 
tanulmányozása mellett látogatást tett a Drezdai és Weimari Építőipari Oktatási Központok-
ban is. Második csoportunk a 2014 áprilisában, Grenoble-ban megrendezett Ács Európa 
Bajnokság tanulmányozását követően a Franciaországban egymással párhuzamosan működő 
állami, iskolai bázisú, valamint a Compagnons duális szakképzési rendszerét ismerhette meg. 
Harmadik csoportunk tagjai a német duális szakképzés fontos pillérét jelentő üzemen kívüli 
gyakorlati képzést tanulmányozta. Programjuk keretében három különböző profilú üzemen 
kívüli gyakorlati képzőközpontot látogattak meg, és találkoztak az ezeket az intézményeket 
fenntartó szakmai szervezetek szakképzésért felelős munkatársaival is. Az építőiparban a 
munkahelyi gyakorlati képzés mellett az üzemen kívüli képzés biztosítása azért különösen 
fontos, mert a tanulók általában mikro- és kisvállalkozásoknál végzik gyakorlatukat. Ott 
viszont a cég szűk profiljából adódóan a legtöbbször nincs lehetőség arra, hogy a tanulók 
szakmájuk teljes spektrumát megismerhessék és begyakorolhassák.   
 
Projektünkben összesen 28 szakképzési szakember vett részt. A létszámok meghatározásánál 
figyelembe vettük, hogy a rendelkezésre álló támogatásból a franciaországi út viszonylagosan 
magasabb költségei miatt csak kisebb, míg a közelebbi, és így kisebb utazási költséget igénylő 
németországi célpontok esetében nagyobb létszámú kiutazást tudtunk megvalósítani. A 
tanulmányútra szakirányú végzettségű, és kellő szakmai motiváltsággal, valamint a témakör 
iránti érdeklődéssel rendelkező szakképzési szakemberek részvételére biztosítottunk 
lehetőséget. Előzetes elemzésünk alapján a tanulmányi utak optimális időtartamát egy hétben 
határoztuk meg. Ugyanis ennyi idő szükséges, és egyben elegendő is a kitűzött továbbképzési 
célok eléréséhez.  
 
A tanulmányutak résztvevői a szakképzés különböző területeiről érkeztek. Így a 
beszélgetéseik során a szakképzés aktuális problémáit több szemszögből is meg tudták 
világítani. Az együtt töltött idő alatt nagyon jó kapcsolat, illetve műhelymunka alakult ki 
közöttük, amit mindannyian rendkívül hasznosnak tartottak. A szakmunkásversenyeken 
megszerzett tapasztalatok ugyanis a szaktanárok és a gyakorlati oktatók számára is számos 
itthon is hasznosítható új ötletet adtak, amit a hazai versenyzők szakmai felkészítése mellett a 
motivált szakmunkástanulók számára szervezett szakkörök munkájában is hasznosítani 
tudnak. 
 
Projektjeink eredményeként a résztvevők megismerhették a nemzetközi versenyek szakmai 
követelményeit és értékelés rendszerét. Ez alapján meg tudják határozni azoknak a 
kompetenciáknak a körét, amelyeket a nemzetközi versenyekre készülő magyar tanulóknak a 
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felkészülésük során el kell sajátítaniuk. Továbbá alkalmuk nyílt a hazai és a külföldi 
szakképzési rendszerek követelményszintjeinek összevetésére, ezáltal megszerzett szakmai 
tapasztalataiknak a hazai szakképzés rendszerébe történő integrálására is.     
 
A tanulmányutak munkaprogramjának részleteit, azaz a versenyek tanulmányozását 
kiegészítő szakmai programok, intézménylátogatások, és a szabadidős programok elő-
készítését, a résztvevők szállásának és ellátásának biztosítását, valamint a fogadó 
intézmények, az ÉVOSZ és a résztvevők közötti szerződés részét képező munkaprogramok, 
és az Europass Tanúsítványok kiállításnak elkészítését külföldi partnereinkkel 
telefonbeszélgetések és e-mail levélváltások során egyeztettük, illetve véglegesítettük azokat.   
 
A meglátogatott szakképzési intézményekkel és szakmai szervezetekkel az ÉVOSZ már 
hosszú ideje szoros szakmai kapcsolatban áll. A Biberachi Ács és a Sigmaringeni Építőipari 
Oktatási Központokkal, valamint a francia Les Compagnons du Devoir-ral együttműködve 
közel két évtizede valósítunk meg gyakorlati továbbképző projekteket szaktanárok, illetve 
fiatal szakmunkások számára. A Francia Kézműves Kamarával pedig a 2000-es években 
három általuk koordinált pilot projektben működtünk együtt. Hasonlóan jó szakmai 
kapcsolatot ápolunk a Német Építőipari Szövetség (ZDB), valamint a Baden Württembergi 
Építőipari és Ács Szövetségekkel is. Az Ács Szövetség vezetője egyben az Európai Ács 
Szövetség vezetőségi tagjai is, akik komoly erőfeszítéseket tesznek az ácsképzés 
követelményeinek Európán belüli harmonizálása érdekében. A magas szakmai színvonalú 
ácsképzéssel rendelkező országokat képviselő szervezet szakmai támogatást nyújt az Európai 
Szövetségben tagsággal még nem rendelkező országok szervezetei, köztük az ÉVOSZ 
számára is. 
 
Szakmai együttműködéseink eredményeként a 2013-ban megjelent kiadványainkban össze-
gyűjtöttük az ács és kőműves szakmák hazai képzésében nem szereplő, de a nemzetközi 
versenyek követelmények részét képező szakmai ismereteket. A kiadványok elméleti 
bevezetőjének valamint a gyakorlófeladatok összeállításához is német partnereinktől nagyon 
sok szakmai segítséget kaptunk. A kiadványok az ÉVOSZ honlapján is megtekinthetők. 
(www.evosz.hu/index.php/dokumentumok/kiadvanyok)  
 
Az ÉVOSZ munkaadói szervezetként megalapítása óta fontos feladatának tekinti az építőipari 
szakképzés színvonalnövelésének elősegítését. Ennek érdekében nemcsak az építőipari 
szakmákat oktató szakképző intézményekkel, hanem a szakképzés területén működő 
különböző intézmények - Minisztériumok, megyei és országos Kamarák szakembereivel, 
továbbá a tanulók gyakorlati képzését végző építési vállalkozások, valamint a hazai és 
nemzetközi szakmunkásversenyekre történő szakmai felkészítést támogató építőanyag-gyártó 
cégek - munkatárasaival is jó szakmai munkakapcsolatot építettünk ki. Projektjeink 
eredményeiről, valamint a szakképzéssel kapcsolatos egyéb kezdeményezéseinkről is az 
építőipari szakképző iskolák, valamint tagszervezeteink és a társ szakmai szervezeteink 
számára rendszeresen tájékoztatást küldünk. 
 
A projekt magvalósulásának nyomon követését és értékelését a küldő és fogadó szervezetek 
képviselői a projekt egyes munkafázisaiban, azaz az előkészítés, a projekt megvalósítása, 
valamint a kiutazást követően az eredmények terjesztése során is közösen végezték. Az 
értékelésben természetesen a projekt résztvevői is részt vettek. Az értékelésnél a projekteknek 
az előzetesen meghatározott célokhoz való minél jobb illeszkedése és megfelelősége kerül 
megítélésre. A résztvevők szöveges záró beszámolójukban, valamint a Mobilty Tool 
elégedettségi kérdőívében adtak számot a tanulmányúttal kapcsolatos észrevételeikről. 
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Emellett a kiutazáskor minden résztvevő elmondta, hogy milyen személyes céllal és szakmai 
elvárásokkal jelentkezett a továbbképzésre. A hazautazás során pedig beszámoltak arról, hogy 
az előzetes elvárásaik hogyan teljesültek. A résztvevők egyöntetűen elégedettségükről adtak 
számot. Az új szakmai ismeretek elsajátítása mellett a közös beszélgetések, és a kirándulások 
csapatépítő szerepének pozitív hatását emelték ki. 
 
Szakszövetségünk közel két évtizede szervez külföldi tanártovábbképző projekteket. A 
résztvevők elégedettsége és pozitív visszajelzései megerősítenek abban, hogy a szaktanárok és 
oktatók szakmai továbbképzését, valamint a szakképzési szakemberek szakmai tanulmány-
útjainak szervezését a jövőben is folytatnunk kell. Az építőipari szakmák fejlődése, az 
épületek energiahatékonyságával szembeni követelmények szigorodása, a duális képzés hazai 
bevezetése, valamint a nemzetközi szakmunkásversenyekre történő eredményesebb 
felkészülés lehetőségének biztosítása újabb és újabb projektigényeket fogalmaznak meg. 
Jövőbeni projektterveinket egyrészt külföldi partnereink ajánlásai, másrészt a korábbi 
projektrésztvevők által megfogalmazott szakmai igények figyelembevételével alakítjuk ki. 
 
 
 
Budapest, 2015. január 30. 
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