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Kőműves tanártovábbképzés 
2017-1-HU01-KA102-035434 sz. Erasmus+ Projekt 

 
Huszonöt kőműves szakmát oktató szaktanár és gyakorlati oktató 2017. augusztus végén 
kéthetes németországi szakmai továbbképzésen vett részt a Traunsteini Gyakorlati 
Képzőközpontban. A Müncheni és Felső-Bajorországi Kézműves Kamara gyakorlati oktatási 
centrumában a kőműves, ács, asztalos és útépítő szakmák mellett autószerelő, szerkezet- és 
karosszérialakatos, valamint fodrász, szépségápoló és irodai alkalmazottak un. üzemen kívüli 
gyakorlati képzése történik.  
 

     
 

      
 
Az ÉVOSZ szervezésében az Erasmus+ Program anyagi támogatásával megvalósult 
gyakorlati továbbképzésen az ország különböző szakiskolájából érkező tanár és gyakorlati 
oktató vett részt. Tanműhelygyakorlatukon a német gyakorlati képzés tananyagából a látszó-
falazatok, különböző boltövek és mintaállványzataik kiszerkesztését és készítését gyakorolták 
be.  
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Az elő nap elméleti oktatás keretében a német oktató ismertette a német téglamodul rendszert, 
a téglakötés típusokat és a boltöv szerkesztését, valamint a hézagok és fugák számítási 
módszerét. Ezekhez a résztvevők egy előre összeállított dokumentációt vehettek át, ami 
egyszerű, érthető példákkal és illusztrációkkal foglalta össze a gyakorlathoz tartotó elméleti 
anyagot. Az elvégzett feladatok a precíz és pontos munkavégzés, valamint a logikai készség 
fejlesztésére is alkalmat nyújtottak.  
 

      
 
A résztvevők egyúttal a feladatok értékelési szempontjait is megismerhették. A 
továbbképzésen elsajátított új ismereteiket az iskolai szakkörök, valamint a tanulók hazai és 
nemzetközi versenyekre történő felkészítésben tudják majd kamatoztatni. 
 

       
 
A német duális szakképzési rend értelmében a tanulók a cégeknél megvalósuló gyakorlati 
képzés mellett a szakma alapvető fogásait ezekben az üzemen kívüli képző-központokban 
sajátíthatják el. Mindez garanciát jelet arra, hogy a tanulók a szakma teljes egészét felölelő 
gyakorlati képzésben részesüljenek. A tanulókat foglalkoztató, többségében kis- és közép-
vállalkozások általában az adott szakma néhány résztevékenységére specializálódnak, ezért a 
tanulók ott nem tudják szakmájuk minden szegmensét begyakorolni. Németországban a 
tanulók az első tanévben 20, a másodikban 14, a harmadik évben pedig a vizsgára való 
felkészüléshez már csak 4 hetet töltenek a gyakorlati képzőközpontokban. A vállalkozásnál 
pedig ezzel ellentétben tanévenként egyre több hetet dolgoznak.  
 
 
Budapest, 2017. szeptember 8. 
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